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ಅರಿಕೆ 

ಶ್ರೀ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿಯ 

ಮೂರನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಮಾಲೆಯ ಏಳನೆಯ ಕಂಸುಮ 

ವಾಗಿ ಸಹೃದಯ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಂದಕ್ಕಾಗಿ 

ಸಂತೋಷವೆನಿಸಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ದಶಕಗಳ ಕನ್ನಡಾನಂವಾದ ಮಂತ್ರಾ 
ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕಂಸುಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಭಗವದ್ಭಾಗವತರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕನಂಸಾರವಾಗಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಕ್ಕಟಿಸ 
ಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿದೆ. ಸಹೃದಯರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ 
ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ` KE 

ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನಿತ್ತು ಪರಮೋಪಕಾರ 
ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ, 

ಕ್ತ ೈತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ 

ಗಳಿಗೂ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ... 

ವಂದನೆಗಳು. ವಕಾನ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎನ್. ಶಿಂಗ್ಲೂ ಚಾರ್ಯರೆಂ-: ಸ್ 

ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಕ್ರ 

. ಅವರಿಗೆ . ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ... ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ: 
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ನವರಿಗೂ ನಾನಂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, 

ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀ ಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ದಿವ್ಯಚರಣಾರವಿಂದ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಮೋದ ಚೈತ್ರ '~, ಇಂತು ಸಜ್ಜನ ವಿಧೇಯ 

ಶಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪತ್ ಎನ್. ಎಸ್. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯೆ 
೨೬-೩-೯೦ 



ಪೆರಿಯ ಶಿರುಮೊಟ್ 
ನೂರನೆಯ ಸತ್ತು--ಎಂಟಿನೆಯೆ ತಿರುಮೊಲ್ 

"ನಂದಾ ವಿಳಕ್ಕೇ' 

ಪ್ರವೇಶ 

ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ತವಂಗೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಾವಣ್ಯಾತಿಶಯವನ್ನು 

ಆಟ್ವಾರವರು ಪಾಶ್ಚ ರ್ಯೈಸ್ಮರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅನಂಭವಿಸಿದರಂ. ತಂದೆ ತಾಯಿ 

ಗಳಿಗಾಗದೆ. : "ವಯಲಾಲಿಮಣವಾಳ'ನಿಗೇ ತಾವು ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 

ಶಾಯಿಯು ' ಹೇಳಿದ ವರಾತಶಿನಲ್ಲಿ ಅನಂಭವಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ಉಂಟಾದ 
ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನು ಭಗವದನುಭವವಲ್ಲದೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರ 

ಮನಸ್ಸು ಶಿಥಿಲವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಭಗವತ್ಚವಣವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ 
ಮಾಡಿ, "ಆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಂವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ 

ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸವರಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಆ 

ದೇವದೇವ ನಿತ್ಯೋಜ್ಜ್ಟಲಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಿಗ್ರಹನಾಗಿ ಪರಮ ಕರಣೆ 

ಯಿಂದ “ಮಣಿಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್' ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವುದಂ. ಅಲ್ಲಿ 

ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಅನಂಭವಿಸು'--ಎಂದಂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ 

ದ್ದಾರೆ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ. 

ನಂದಾ ವಿಳಳ್ಳೇ, ಅಳೆತ್ತೈಕರೂ ಅರಿಯಾಯ್ 

ಕರನಾರಣನೇ, ಕರು ಮಾ ಮುಹಿಲ್ ಪೋಲ್ 

ಎಂದಾಯ್, ಎನುಳ್ಳೇ ಅರುಳಾಯೆತ್, ಎನ ನಿನ್ರು 
ಇಮ್ಫೊಂಶೋರ್ ಪರವುಮ್ ಇಡಂ, ಎತ್ತಿಶೈಯುಂ 

ಕಂದಾರಂ ಅಮ್ತೇನ್ ಇಶೈಸಾಡ, ಮಾಡೇ 
ಕಳಿವಂಡು ಮಿಲತ್ತಿ, ನಿಐಲ್ ತುದೈನ್ನು 

ಮಂದಾರಂ ನಿನ್ರು ನುಣನುಲ್ಹುಂ, ನಾನ್ನೂರ್ 

ಮಣಿಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ವಣಂಗು ಎನ್ ಮನನೇ nou 



ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

“(ನಂದಾ ವಿಳಕ್ಕೇ) ಅಳಿಯದೆ ಇರುವ ಬೆಳಕೇ, (ಅಳತ್ತರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯಾಯರ್) 

ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯನಾದವನೇ, (ನರನಾರಣನೇ) ನರನಾರಾಯಣಾವ 

ತಾರವನ್ನು ವಣಡಿ ಕರುಣಿಸಿದವನೇ, (ಕರುವಾಮುಹಿಲ್ ಪೋಲ್ 

ಎಂದಾಯ್) ನೀಲವಾದ ಹಿರಿಯ ಮೋಡವನ್ನು ಹೋಲುವ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, 

(ಎಮಕ್ಕೇ ಅರುಳಾಯ್) ನಮಗೇ ನೀನು ಕೃಪೆ ವಕಾಡಬೇಕು'-(ಎನ) ಎಂದು 

ಹೇಳಿಕೊಂಡು (ಇಮೈಯೋರ್ ನಿನ್ರಿ ಪರವುಂ ಇಡಂ) ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಂ 

ನಿನ್ನನ್ನೂ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸ್ಥಾನವಾದಂದೂ, '(ಅಮ್ತೇನ್) ಸುಂದರವಾದ ಜೇನು 

ಗಳಂ (ಎತ್ತಿಶೈಯಂಂ) ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಕಂದಾರಂ ಇಶ್ಛೆಪಾಡ) ದೇವ 

ಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡತಕ್ಕದಾದುದೂ, (ಕಳಿವಂಡು) ದುಂಬಿಗಳು 

(ಮಾಡೇ) ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ (ಮಿಟತ್ತಿ) ಆಲಾಪನೆ ವಣಡತಕ್ಕದೂ, 

(ಮಂದಾರಂ). ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷಗಳಂ (ನಿಟಲ್ ತಂತೈನ್ನೂನಿನ್ರು) ನೆರಳನ್ನು 

ಕೊಡಲು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತು (ಮಣಮ್ಮಲ್ಹುಂ) ಪರಿಮಳವನ್ನೆ 

ಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ 'ತುಂಬುತ್ತಿರುವಂಥದೂ ಆದ (ನಾನ್ಲೂರ್) ತಿರುನಾನ್ಸೂರಿನಲ್ಲಿ 

ರುವ (ಮಣಿವನಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್) ಮಣಿವಣಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 

ವನ್ನು (ಎನ್ವುನಮೇ ವಣಂಗು) ನನ್ನ ವಂನಸ್ಸೇ, ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸಂ, 

ಸೇವಿಸು, 

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳು "ನಮ್ಮ ಅಭಿಮತಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಂ' 

ಯಣವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಂವರೋ ಅಂತಹ ವಂಣಿಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ 
ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ವಾವಿಂಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಂನಸ್ಸಿಗೆ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ನಂದಾದೀಪ ನಿತ್ಯವಾದುದಂ, : ಪ್ರಭಾಪ್ರಭಾವಾನ್ 

ಆಗಿ ಇರುವ ದೀಪ ಈ ಸ್ಥಾವಿಂ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಜ್ಞ್ಯಾನವನ್ನುಸ್ಟರೂಪ 

ವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನವನು. ವಿಭಂತ್ವದಿಂದಲೂ, ಗುಣ ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದಲೂ 

ಅವನಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯನಾದವನಂ. ಮೇಘದಂತೆ ಶ್ರಮಹರವಾದ ರೂಪವನ್ನು 

ತೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಅನನ್ಯಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ವರಾಡಿಕೊಂಡವನವನಂ. ದೇವತೆ 
ಗಳು ಬಂದು ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಸ್ಥಾನ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮಧಂಪಾನ ಮಾಡಿ ಗಾನ ಮಾಡುವ ಜೇನುಗಳೂ 



ನಂದಾ ವಿಳಕ್ಕೇ ೩ 

ದುಂಬಿಗಳೂ ನೆರೆದಿರಂವ ದರ್ಶನೀಯವಾದ ಜಾಗ ಇದಂ. ಇಂಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ವನ್ನು ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮುತಲೈ ತನಿ ಮಾ ಮುರಣ್ ತೀರ ವನ್ರು 

ಮುದು ನೀರ್ ತಡತ್ತು ಶೆಮ್ಕಣ್ ನೇಣಮ್ಉಯ್ಯ 

ನಿತಲೈತ್ತಲೈಶೆನ್ರು ಅದರ್ಕ್ಕೇ ಉಡನಿ 
ನಿನೈತೀರ್ತ್ತ ಅಮ್ಮಾನ್" ಇಡಂ ನಿಣ್ ಅಣವುಂ 

ಪತಲೈ ಕಫೋತಮ್ ಒಳಿಮಾಡ ನೆತ್ತಿ 
ಪನಳಂ ಕೊ ಉಂಕಾಲ ಪೈಂಗಾಲ್ ಪುರವುಂ 

ಮತಲೈತ್ರಲೈ ಮೆನ್ ಸೆಡೈ ಕೂಡು ನಾನ್ಗೂರ್ 

ಮಣಿಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ವಣಂಗು ಎನ್ ಮನನೇ ॥೨॥ 

(ಅನು) ಹಿಂದಿನ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ವಂದಂ ನೀರ್ ತಡತ್ತು) ಅಗಾಧವಾದ. 

ನೀರನ್ನುಳ್ಳ ಸರಸ್ಸಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ (ವುಉದಲೈ) ಮೊಸಳೆಯ (ತನಿಮಾ ಮುರಣ್ 

ತೀರ) ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ದುಷ್ಟತನವು ನಾಶವಾಗುವಂತೆಯೂ. 

(ಶೆವಕ್ಕಣ್ ವೇಲಟಮ್ ಉಯ್ಯ) ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣಳನ್ನುಳ್ಳ ಗಜೇಂದ್ರನು 

ಉಜ್ಜೀವಿಸುವಂತೆಯೂ (ವಿದಲೈತ್ತಲೈ ಶೆನ್ರು) ಆ ಆನೆಯು ಬಹಳವಾಗಿ 

ನಡುಗಿಹೋಗಿದ್ದ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ದಯವಣಾಡಿ ಬಂದು (ಅದರ್ಕೇ ಉದವಿ) 

ಆ ಆನೆಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಂ ಉಪಕರಿಸಿ (ಎನೈ ತೀರ್ತ್ತ ಅಮ್ಮಾನ್ ಇಡಂ) ಅದರ. 

ದುಃಖವನ್ನೂ ಕಳೆದಂ ಹಾಕಿದ ಭಗವಂತನು ಬಂದು ಇರುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ವಾದಂದೂ (ವಿಣ್ ಅಣವುವ್) ದೇವಲೋಕದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ (ಪದ 

ಲೈಕಪೋತಂ) ಕಲಶಗಳನ್ನೂ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಕಪೋತಗಳನ್ನೂ 

ಹೊಂದಿದ್ದು (ಒಳಿ) ಕೆತ್ತಿದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ (ಮಾಡಂ) ಮಾಳಿಗೆಗಳ 

(ನೆತ್ತಿ) ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ (ಪವಳಂ ಕೊಟುಕಾಲ) ಸುಂದರವಾದ ಹವಳದ ಸ್ತಂಭ 
ಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ (ಪೈಂಗಾಲ್) ಕೆಂಪಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳ (ಪುರವುಂ) ಪಕ್ಷಿ 

ಗಳು (ಮದಲೈತ್ತಲೈ) ಪ್ರಾಕಾರದ ಕಿರುಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ (ಮಂನ್ಪೆಡ್ಕ) 

ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಂವುದಕ್ಕೂ ಆಗದಂತಿರುವ ವರಾದರ್ವವುಳ್ಳ ಪ್ರಿಯೆಯರೊಡನೆ 

(ಕೂಡಂಂ) ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಂವ (ನಾನ್ಲೂರ್) ತಿರಂನಾನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿರುವುದೂ ಆದ 



ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ: 

(ಮಣಿವರಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್) ಮಣಿವಣಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, (ಎನ್ 

ಮನನೇ ವಣಂಗು) ಎಲೈನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಸಿ ನಮಿಸು. 

ಮೊಸಳೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಪತ್ತು ಉಪವಣನರಹಿತವಾದುದು. ಕೊನೆ 

ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದುದಂ. ಬಲಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆ 

ಗಜೇಂದ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದೇ .ಹೋದ 

ಕಾರಣ ಉಂಟಾದ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅದರ ಕಣ ಜ್ಯುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದವಂತೆ! ಆ 

ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆ ಪರಮ 

ಕರುಣಾಳು. ಅದರ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆದ ನ ಹಾಕಿದುದು ಎಂದರೆ ಗಜೇಂದ್ರ 

ತಾನು ಇಚ್ಛಿಸಿದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಂ 

ವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದುದೇ ಆಗಿದೆ. 

ಆ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭವನಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ, 

ಸ ಕ್ವರ್ಗವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುವ ಉನ್ನತವಾದ ಭವನಗಳು ಅವು. ಮೇಲೆ ಕುಂಭದ 

ಸಾಲುಗಳನ್ನೂ ಕಪೋತಗಳ ಗೂಡಂಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆಯಂತ ಅವು. . ಚಿನ್ನ 
ರತ್ನಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ. ಇವೆಯಂತೆ! ಹವಳದಂತೆ 

ಕೆಂಪಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ (ಪುರಾಗಳು) ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮದಯಿತೆಯರೊಡನೆ 

ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ ಆ ಭವನದ ' ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ಕಂಬಗಳ 

ಮೇಲಿರುವ ಕಿರಂ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ತಿರು 

ನಾನ್ಲೂರ್ ಎಂಬುದು. 

ಕೊಲೈ ಪುಣ್ತಲೈಕುಕ್ರ ೧ ಒನು ತ್ರಿಉಯ್ಯೆ ನನ್ರು 

ಕೊಡುನೂ ಮುಡಲೈಕ್ಸು ಇಡೆರ್ ಶೆಯ್ದು, ಕೊಂಗು ಆರ್ 

ಇಲ ಪುಂಡರೀಕತ್ತನಳ್ ಇನ್ಸಂ ಅನ್ಟೊ ಡು 

ಅಣ್ಸೆನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾ; a ಆಳರಿಯಾಲ್ 

ಅಲೈಸ್ಪೃಂಡ "ಯಾನೆ ee ನು ಅಹಿಲುಂ 

ಅಣಿನಂತ್ತುಂ ನೆಣ್ಶಾಮಕೈಯೊಡು, ಸೊನ್ನಿ 

ಮಲೈ ಷಣ್ಣನಕ್" ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕ ಉನ್ನು ನಾನ್ನೊರ್ . 

ಮಣಿಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ನಣಂಗು ಎನ್ ಮನನೇ  ॥೩॥ 
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(ಅನ್ರು) ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಕೊಲೈ) ಕೊಲೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ 

ಮಾಡಬಲ್ಲದೂ (ಪುಣ್ತಲೈ) ನೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ' ತಲೆಯಂನ್ನಿಳ್ಳೈೆದೂ 

(ಒನ್ರ್ರಕುನ್ರಂ) ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದುದೂ. ಆದ ಒಂದರಿ 
ಆನೆಯು (ಉಯ್ಯ) ಉಜ್ಜೀವಿಸಂವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಕೊಡು ವಾ ಮಂದಲೈಕ್ಯು 

ಇಡರ್ ಶೆಯ್ದಂ) ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಮೊಸಳೆಗೆ ದಂಃಖವನ್ನುಂಟಂ 

ಮಾಡಿ, ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ (ಕೊಂಗು ಆರ್ ಇಲ್ಫೈ ಪುಂಡರೀಕತ್ತವಳ್) 

ಪರಿಮಳವು ಹರಡಿದ ' ದಳಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಾವರೆಯ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವಳಾದ 

ಶ್ರೀದೇವಿಯ (ಇನ್ಸಂ ಅನ್ಟೋಡು ಅಣೈಂದಿಟ್ಟಿ) ಸಂಶ್ಲೇಷದ ಸುಖವನ್ನು 

ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ (ಅವಕ್ಕಾನ್ ಇಡಂ) ಸ್ವಾಮಿಯು ಇರಂತ್ತಿರುವ 

ಕ್ಷೇತ್ರವಾದುದೂ (ಪೊನ್ನಿ) ಕಾವೇರಿಯಂ (ಆಳ್ ಅರಿಯಕಾಲ್) ವೀರ ಸಿಂಹ 

ಗಳಿಂದ (ಅಲೈಪ್ಪುಂಡ) ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ (ಯಕಾನೈವಂರಂಪ್ಪುಂ) ಆನೆಗಳ ದಂತೆ 

ಗಳನ್ನೂ (ಅಹಿಲುಂ) ಅಹಿಲ್ ಮರಗಳನ್ನೂ (ಅಣಿ ಮುತ್ತೂಂ) ಸುಂದರವಾದ 

ವಂಂತ್ತಗಳನ್ನೂ (ವೆಣ್ಶಾವಂರೈಯೊಡು) ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಚಾಮರಗಳನ್ನೂ 

(ಮಲೈ ಪಣ್ಣಂ ಅಣ್ಣ) ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತೂ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ 

(ತಿರೈ ಉನ್ನು) ಅಲೆಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹರಿಯಂವಂತಹೆ 

(ನಾನ್ಲೂ ರ್) ತಿರುನಾನ್ಸೂರಿನಲ್ಲಿ (ಮಣಿವಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಎನ್ ಮನನೇ 

ವಣಂಗು) ಮಣಿವರಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್. ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ, 

ನಮಿಸಿ ಸೇವಿಸು. 

ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ . ವಿರೋಧಿಯಾದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಾವಿಂ ನಿರಸನ 

ಮಾಡಲು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಳಾದ ದೇವಿಯು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ 

ಕೊಂಡಳು _ಖರದೂಷಣಾದಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಶ್ರೀರಾವಂ 

ಏಕಾಕಿಯಕಾಗಿ ವಧಿಸಿದಾಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಅವನನ್ನು 'ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಅವಳ 
ಸಂಶ್ಲೇಷ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಾಮಿಂ ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. "ಅವನನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ 

ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. * ಸತ್ವಸ್ಥನಾದ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ 
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬಹುದು? ಕಾಡಾನೆಯಾದಂದರಿಂದ ಇತರ 

ಆನೆಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದುದರಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹುಣ್ಣು ಅದು. , ಪ್ರಿಯಪುತ್ರನ 



೬ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಂಟುಮಾಡಿದ ' ಭರ್ತೃ 

ವನ್ನು ಭಾರ್ಯೆ ಸಮ್ಮಾನಿಸಂವಳಷ್ಟೇ? 

ಶಿಕ್ಕಿ ಆರ್ ಉನೆಣಪ್ಪುಳ್ ಒನ್ರೇರಿ ಅನ್ರು 
ತಿಶ್ಚಿ ನಾನ್ಗುವು್ ನಾನ್ಗುರು ಇರಿಯ ಶೆರುವಿಲ್ 

ಕರ್ಕಿ ಆರ್ ನೆಡುನೇಲ್ ಅರಕ್ಕರ್ ಮಡಿಯ 

ಕಡಲ್ಶೂಲ್ ಇಲಂಗೈ ಕಡಂದಾನ್ ಇಡಂದಾನ್ 

ಮುಕ್ಕೆಯಾಲ್ ನಳರ್ಕ್ಕಿನ್ರ ಮುತ್ತೀಯೊರ್ 

`ನಾಲ್ನೇದರ್ ಐನೇಳ್ವಿ ಆರುಅಂಗೆರ್ ಏಟ್ನ್ ಇಶ್ಸೆಯೋರ್ 

ಮರೈಯೋರ* ವಣಂಗೆ ಪುಹಟ್ ಎಯ್ದು ನಾನ್ನೊರ್ 

ಮಣಿಮಾಡಕ್ಕ್ಟೋಯಿಲ್ ನಣಂಗು ಎನ್ಮನನೇ ॥೪॥ 

(ಅಸು) ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಶಿರೈ ಆರ್) ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ (ಒನ್ಪು) 

ತನಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲದ (ಉವಣಮ್ ಪುಳ್) ಗರುಡಪಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ (ಏರಿ) ಏರಿ 

ಕೊಂಡು ಬಂದು (ಶೆರುವಿಲ್) ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ (ಕರೈ ಆರ್ ನೆಡು ' ವೇಲ್ 

ಅರಕ್ಕರ್) ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲಾಯಂಧವನ್ನೂಳ್ಳ 

ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು (ತಿಶೈನಾನ್ನುಂ ನಾನ್ನುಂ ಇರಿಯ) ಎಂಟಿ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಚೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ, (ಮಡಿಯ) ವಂತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯಂವಂತೆಯೂ (ಕಡಲ್ ಶೋರ್ ಇಲಂಗೈ ಕಡನ್ಮಾನ್) 

ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಲಂಕಾಪುರಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದ 

ಸ್ವಾಮಿಯಂ (ಇಡಂ ತಾನ್) ವಾಸ ಸವಣಡವ ಸ್ಥಾನವಾದುದೂ (ಮುರೈ ಯರಾಲ್ 

ವಳೆರ್ಕ್ಕ ನ ಮುತ್ತೀಯರ್) ಸರದಿಗನುಸಾರ ಹೋವು ವಕಾಡುವ 

ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನುಳ್ಳವರೂ  (ನಾಲ್ವೇದರ್) ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು 
ಅಧಿಕರಿಸಿದವರೂ, (ಐ ವೇಳ್ವಿ) ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು. ಅನಂಷ್ಮಿಸಂ 

ವವರೂ (ಆರಂ ಅಂಗರ್) ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರೂ 

(ಏಲೆನ್ ಇತೈಯೋರ್) ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಅರಿತವರೂ ಆದ (ಮರೈಯೋರ್ 

ವಣಂಗ ಪುಹಟ್ ಎಯ್ದಂ) ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳು ಸೇವಿಸಂವುದರಿಂದ ಹಿರಿವೆಂ 

ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೂ ಆದ (ನಾನ್ಲೂರ್) ನಾನ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ಮಣಿ 
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ಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಎನ್ ಮನನೇ ವಣಂಗು) ಮಣಿವಕಾಡಕ್ಕೋಯಿಂಲ್ 
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು. 

ಪ್ರಬಲರಾದ ಮಾಲಿ, ಸುಮಾಲಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿದ 

ವೀರಾಧಿವೀರನಂ.. ನೆಲೆಸಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಅದ್ವಿಶೀಯನಾದ ಗರಂಡ 

ನನ್ನೇರಿ ನಡೆಸುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಇವನಂ. ಲಂಕೆಗೆ ಸಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರಂ 
ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ, ನಾಶವಾಗುವಂತೆಯೂ ಜಯಿಸಿ 

ದವನಂ ಇರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಂ. ವಿಲಕ್ಷಣರಾದ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯಾನಿಷ್ಮರಂ 

ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಂವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೂ 

ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇಲ್ವೆ ಆಡು ಕೊಂಗೈತ್ತಲೈ ನಂಜಂ ಉಂಡಿಟ್ಟು 

ಇಳೆಂಕನ್ರುಕೊಂಡು ನಿಳೆಂಗಾಯೆತ್ ಎರಿಂದು 

ತಟ್ಟಿ ವಾಡ ವನ್ ತಾಳ್ ಕಂರುನ್ನೆಂ ಒಶಿತ್ತು 

ಶಡಂ ಶಾಮಕೈ ಪೊಯೆ್ಹೈ ಪುಕ್ಕಾನ್, ಇಡಂಶಾನ್ 

ಕುಜ ಆಡ ವಲ್ಲಿಕುಲಂ ಆಡ ಮಾಡೇ 

ಕುಲ್ ಕೂವ ನೀಡುಕೊಡಿ ಮಾಡಂ ಮಲ್ಹು 

ಮಲಸ್ಟಿ ಆಡು ಶೋಲೆ ಮುಯಿಲ್ ಆಲುಂ ನಾನ್ಗೂರ್ 

ಮಣಿನಾಡಳ್ಕೋಯಿಲ್ ವಣಂಗು ಎನ್ ಮನನೇ ॥೫॥ 

(ಇಲ್ಕಿಆಡಂ) ಆಭರಣಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ (ಕೊಂಗೈತ್ತಲೈ) ಪೂತನಿಯ 
ಸ್ತನದಲ್ಲಿದ್ದ (ನಂಜಂ ಉಂಡಿಟ್ಟು) ವಿಷವನ್ನು ಅವಳ ಪ್ರಾಣದೊಡನೆ ಉಂಡವ 

ನಾಗಿ, (ಇಳಂಕನ್ರು ಕೊಂಡು ವಿಳಂಗಾಯ್ ಎರಿಂದಂ) ಪತ್ಸಾಸುರನನ್ನು ಎತ್ತಿ 
ಕಪಿತ್ಯಾಸುರನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ ಎಸೆದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಗಿಸಿದವನಾಗಿ, (ವನ್ ತಾಳ್ 
ಕುರುಂನ್ಚಂತಟಕ ವಾಡ ಒಶಿತ್ತು) ಬಲವಾದ ಬುಡವನ್ನು ಳ್ಳ | ಕುರುನ್ಹ ವೃಕ್ಷವನ್ನು 

ಅದರ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಾಡಿ ಉದಂರುವಂತೆ ವಣರಿದಂ ಹಾಕಿದವನಾಗಿ (ತಡ 

ತಾಮರೈಪೊಯರಕ್ಹೈ ಪುಕ್ಕಾನ್) ದೊಡ್ಡ ದಾದ ತಾವರೆಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿಳಿದು 

ಗೋಪಿಯರೊಡನೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯನ್ನಾಡಿದವನೂ ಆದ ದೇವನು (ಇಡಂತಾನ್) 



೮ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಇರುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದುದೂ (ಕು ಆಕ್ಕಆಡ) ಮರಗಳ ಚಿಗುರುಗಳು ಮಂದ 
ಮಾರುತದ ಕಾರಣ ತೊನೆಯುತ್ತಿರಲು (ವಾಡೇವಲ್ಲಿಕುಲಂ) ಅವುಗಳ ಸಮೀಪ 

ದಲ್ಲಿರಂವ ಹೂಬಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಕುಲವು (ಆಡ) ತೂಗಾಡಂತ್ತಿರುವಂಥದೂ, 

(ಕುಯಂಲ್ಕೊವ) ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ (ಮಲೈ ಆಡುಶೋಲೈ 

ಮಯಿಲ್ಆಲಂ0) ಮೇಘಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳು 

ನರ್ತನಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ, (ನೀಡು ಕೊಡಿ ವಳಾಡಂಮಲ್ಹು) ನೀಳವಾದ 

ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟೆರುವ ವಣಾಳಿಗೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದೂ ಆದ 

(ನಾನ್ಸೂರ್) ತಿರುನಾನ್ನೂ ರಿನಲಿರುವ (ಮಣಿವಣಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಎನ್ 

ಮನನೇ ವಣಂಗು) ಮಂಣಿವರಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿ, 

ಎಲೈ ವಂನಸ್ಸೇ, ಸೇವಿಸಿ ನವಿಂಸಂ. 

*ಪ್ರಶಿಕೂಲವರ್ಗವನ್ನು ನಿರಸನ ವಕಾಡಿ ಗೋಪಿಯರೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ 

ಸ್ವಾಮಿಯು ತಿರುಮಣಿಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಮನಸ್ಸೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಂ'--ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂತನಿ ಯಶೋದೆಯ ಹಾಗೆ ರೂಪಧರಿಸಿ ಬಂದಳು. ಅವಳ 

ಸ್ವನ ವಂಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಆಭರಣಗಳು ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಘೋರ 

ವಾದ ವಿಷವೇ ಇತ್ತ. ಆ ವಿಷಸ್ಪನ್ಯವನ್ನು ರಸ್ಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾನ 

ಮಾಡಿದ. ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕುರುಂದವೃಕ್ಷ ಇವನಂ ಹತ್ತಿರ ಸಾರಿ 

ದಾಗಲೇ ಬಾಡಿಹೋದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂದಾಯಿಂತು. ತಾನೂ 
ಗೋಪಿಯರೂ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಾಡಲು ತಕ್ಕುದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯನಂ 

ಹೊಕ್ಕಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೊರಡಿಸಲು ಆ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ 
ಅವನಂ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದನು. ಸ್ವಾವಿಂ ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ತಿರುನಾನ್ಲೂರಿನ 
ಸುಂದರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಕ್ತರು ಸಾವು 
ಗಾನ ವಕಾಡುವಂತೆ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ವಿಕಸಿತವಾದ ಹೂಗಳ ಸೌಗಂಧ್ಯವನ್ನು 

ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಆ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. 



ನಂದಾ ಏಳಕ್ಕೇ ೯ 

ಪಣ್ ನೇರ್ಮುಲ್ ಆಯ್ಚ್ಲಿಯೆರ್ ಅಂಜ 

ನಂಜಂಸೆಹುನಾಯೆ3 ಕ್ಕುತುಕ್ಬು ಇರಂಗಾಡು, ಅವಳ್ ಕನ್ 

ಉಣ್ಣಾ ಮುಲೈ ಮತ್ತವಳ" ಆವಿಯೋಡುಂ ಉಡನೇ 
ಶುನೈತ್ತಾನ್ ಇಡಂ ಓಂಗು ಪೈಂದಾಳ್ 
ಕಣ್ಣಾರ್ ಕರುಂಬಿನ್ ಕಟಕ್ಕಿತಿನ್ರು ವೈಹಿ 

ಕಟುನೀರಿಲ್ ಮೂರ್ಣಹಿ ಶೆಲುನೀರ್ತಡತ್ತು 

ಮಣ್ನಿನ್ನು ಇಳ ಮೇತಿಹಳ್ ನೈಹುಂ ನಾನ್ಗೊರ್ 
ಮಣಿಮಾಡಳ್ಟೋಯಿಲ್ ವಣಂಗು ಎನ್ ಮನನೇ 1೬॥ 

(ಪಣ್ ನೇರ್ ಮುಂಟೌ) ಮಧುರವಾದ ಗಾನದ ಇಂಪನ್ನು ಹೋಲುವ ವಕಾತಂ 

ಗಳನ್ನಾಡುವವಳಾಗಿ (ಆಯ್ಯಚ್ಚೆಯರ್ ಅಂಜ) ಗೋಪಿಯಂರಂ ಹೆದರಂವಂತ 

ಆಕಾರವನ್ನುಳ್ಳವಳಾಗಿ (ವಂಜಂ ಪಹು ವಾಯ್ ಕುಟುತಂಕ್ಕು) ವಂಚನೆಯನ್ನೂ 

ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವಳಾದ ಪೂತನಿ ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಬಗೆಗೆ 

(ಇರಂಗಾದು) ̀  ತಾನ: ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೋವು ಹೊಂದದವನಾಗಿ (ಅವಳ್ ತನ್) 

ಆ ಪೂತನಿಯ (ಉಣ್ಣಾ ಮುಲೈೆ) . ಉಣ್ಣಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಸ್ತನವನ್ನು 

(ಮೆತ್ತವಳ್ ಆವಿಯೊಡುಂ ಉಡನೆ) ಅವಳ ಪ್ರಾಣದೊಡನೆ ಕೂಡಲೇ 

(ಶುವೈತ್ತಾನ್ ಇಡಂ) ಹೀರಿ ಉಂಡ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿಯು ಇರರ 
ಶ್ತಿರುವ ಜಾಗವಾದಂದೂ, (ಓಂಗು ಪೈಂದಾಳ್). ಎತ್ತರವಾಗಿ ರಸಮಯವಾಗಿ 

ಬೆಳೆದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ (ಕಣ್ ಆರ್ ಕರಃಂಬಿನ್ ಕಟ್ಟ ತಿನಂ್ರ) ಗಿಣ್ಣು 

ಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂದು (ವೈಹಿ) 

ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು (ಕಟುನೀರಿನ್) ಶೆಂಗಟಿಂ 

ನೀರ್ ಹೂಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ (ಶೆಟುನೀರ್ ಕಡತ್ತು) ಸಂಂದರವಾದ ನೀರು 

ತುಂಬಿದ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ (ಮೂಟ್ಹಿ) ಮಂಳುಗಿ (ವಂಣ್ ಏನ್ನಿ) ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿರುವ (ಇಳ ಮೇತಿಹಳ್) ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದ 

ಎಮ್ಮೆಗಳು (ವೈಹುಂ) ದಡವನ್ನೇರಿ ಹೋಗದೆ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲೇ 

ಇರುತ್ತಿರುವಂಥ  (ನಾನ್ಲೂರ್) ತಿರುನಾನ್ಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ಮಣವಕಾಡ 

ಕ್ಕೋಯಿಂಲ್ ಎನ್ ವಂನನೇ ವಣಂಗು) ಮಣಿವಾಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 

ಹೋಗಿ, ಎಲೈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ, ಸೇವಿಸಿ ನವಿಂಸಂವವನಾಗು, 
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ಭಯಂವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೂ, ಜಾತ್ಯುಚಿತವಾದುದೂ ಆದ ದೊಡ್ಡ 

ಬಾಯಿಯನ್ನುಳ್ಳೆ ಪೂತನಿಯಿಂದ ತಾನಂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೋವು ಪಡದೆ ಅವಳ 

ಉಣ್ಣಬಾರದ ವಿಷಸ್ತನ್ಮವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಶ್ರಯವಾದ ಪ್ರಾಣದೊಡನೆ ಹೀರಿ 
ಉಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯ 

ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪಶುಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಮೃದ್ಧಿ ಯೆನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧ 

ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಟವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ರಸಮಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ 

ಗರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೀರಿ ತಿಂದ ಎಮ್ಮೆಗಳಂ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದೆ 

ಅಲ್ಲೇ ಎಡ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ, ಬಾಯಾರಿ, ಆ ಉಷ್ಣವು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ 

ಶೆಂಗಟುನೀರ್ ಹೂಗಳಿರುವ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏಳುವುದಕ್ಕೂ 

ಆಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ತಂಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. 

ತಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಅನಿಲ್ ತಾಮಕ್ಕ ನೈಹು 

ಪೊಯ್ಹೈ ತಡಂ ಪುಕ್ಕು ಅಡಂಗಾ ನಿಡಂಕಾಲ್ ಅರನಂ 

ಇಳ್ಳೆಕ್ಕ ತಿಳ್ಳೆತ್ತಿಟ್ಟು ಅದನ್ ಉಚ್ಚಿತನ್ ಮೇಲ್ 

ಅಡಿನೈತ್ತ ಅಮ್ಮಾನ್ ಇಡಂ, ಮಾಮುದಿಯೆಮ್ 

ತಿಳ್ಳೆಕ್ಕುಂ ಕೊಡಿ ಮಾಳಿಕೈ ಶೂಟ್ತೆರುವಿಲ್ 

ಶೆಬು ಮುತ್ತು ನೆಣ್ ನೆರ್ಕ್ಯು ಎನಕೆನ್ರೌನುಂ್ರಿಲ್ 

ವಳ್ಳಕೈ ನುಳ್ಳಿ್ಟಾನೈಯೆಂರ್ ಮಾರುಂ ನಾನ್ಗೊರ್ 

ಮುಣಿಮಾಡಕ್ಕ್ಟೋಯಿಲ್ ನಣಂಗು ಎನ್ ಮನೆನೇ ॥೭॥ 

(ತಳ್ಳೈ) ಇನ್ನೂ ಅರಳದೆ ಮೊಗ್ಗಾ ಗಿರುವ ತಾವರೆ ಹೂಗಳೂ, (ಕಟ್ಟು ಅವಿಟ್ 

ತಾಮರೈ) ದಳಬಿರಿದು ಅರಳಿರುವ ತಾವರೆ ಹೂಗಳೂ (ವೆ ಶಿ) ತಂಗಿರಂವಂತಹ 

(ಪೊಯ್ಹೈತಡಂ ಪುಕ್ಕು) ಸರೋವರದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು (ಅಡಂಗಾ) 

ಯಾರಿಗೂ ಅಡಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ (ವಿಡಂ ಕಾಲ್) ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ 

(ಅರವಂ) ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು (ಇಲ್ಸೆಕ್ಕ ತಿಳೈಶ್ತಿಟ್ಟು) ಬಸವಳಿಯಂವಂತೆ ಆಟ 

ವಾಡಿ (ಅದನ್ ಉಚ್ಚಿತನ್ ಮೇಲ್) ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ (ಅಡಿವೈತ್ತು) 

ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ (ಅವಕ್ಮಾನ್ ಇಡಂ) ಸರ್ವೇಶ್ವರನು 

ಇರುತ್ತಿರಂವ ಸ್ಮಳವಾದುದೂ, (ವಳ್ಳಕೈ) ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ 
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(ನುಳೈಪ್ಪಾವೈಯಂರ್) ಕುರತ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಯಂರಂಗಳಂ (ವಕಾಮದಿಯಂ ತಿಳ್ಳೆಕ್ಕುಂ 

ಕೊಡಿವಾಳಿಕ್ಕೈ ಶೂಟ್ ತೆರುವಿಲ್) ಚಂದ್ರನು ಆಟವಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಃವಂತೆ 

ಉನ್ನತವಾದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಮಾಳಿಗೆಗಳಂ ದಟ್ಟವಾಗಿರಂತ್ತಿರಂವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 

(ಶೆಟುಮುತ್ತೂ) "ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಂತ್ತೂಗಳನ್ನು (ವೆಣ್ ನೆರ್ಕ್ಕು ಎನ) 

ಬಿಳಿಯ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಂಕೊಂಡು (ವಂನ್ರಿಲ್): ಒಂದೊಂದರ 

ಮನೆಯ ಮಂಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ (ಶೆನ್ರುವರಾರುಂ) ಹೋಗಿ ವರಾರುತ್ತ ಇರಂ 

ವಂಥದೂ ಆದ (ನಾನ್ಸೂರ್) ತಿರುನಾನ್ನೂ ರಿನಲ್ಲಿರುವ (ಮಣಿವಕಾಡ 

ಕೋಯಿಲ್ ಎನ್ ಮನನೇ ವಣಂಗು) ಮಣಿವಕಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ನವಿಂಸುವವನಾಗು. 

ಕಾಳಿಯ ಸರ್ಪನಿಂದ ಒದಗಿದ ಆಪತ್ತನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ 
ಸ್ವಾಮಿಯಂ ಇರಂವಂಥ ಮಣಿವರಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿ ಸೇವಿಸಂ 
ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತೆಯರಾದ 

ಕುರತ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಾರಲು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರಂತೆ. 
ಗೋಪಿಯರು ಮೊಸರು ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಾರುವಂತೆ. *ಕೆಂಬತ್ತವೂ 
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಬತ್ತ ಸಾಕು" ಎನ್ನುವರಂತೆ ಅವರು. ಮುತ್ತುಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿ 

ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಂದು ಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರೇ ಮನೆ ಮನೆಯ 
ಮುಂದೆಯೂ ಹೋಗಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆಯಂತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. 

ತುಳ್ಳೆ ಆರ್ ಕರುಮೆನ್ ಕುಟಲ್ ಆಯ್ ಚ್ಲಿಯೆರ್ ತವಾ” 

ತುಹಿಲ್ ಮಾರಿಯುವತ್ ಶಿತ್ರಿಲ್ ಶಿತ್ರೈತ್ತುವ, ಮುತ್ತಾ 

ಇಳ್ಳೆಯಾರ್ ನಿಳ್ಳೆಯಾಟ್ಟೊಡು ಕಾದಲ್ ವೆಳ್ಳೆಮ್ 

ನಿಕ್ಸೆನಿತ್ತ ಅನ್ನಾನಿಡಂ, ವೇಲ್ ನೆಡುಂಕಣ್ 

ಮುಳ್ಳಿವಾಳ್ ಎಯಿರು ಮಡವಾರ್ ಹಯಿತ್ತು 

ಮೊಲ್ ಕೇಟ್ಬೆರುನ್ನು ಮುದಿರಾದ ಇನ್ ಶೊಲ್ 

ನಳ್ಳಿನಾಯ ಕಿಳ್ಳೈ ಮಕ್ಕಿ ಪಾಡುಂ ನಾನ್ಲೊರ್ 

ಮಣಿನಾಡಕ್ಕೋಂಯಿಲ್ ವಣಂಗು ಎನ್ ನುನೆನೇ ॥೮॥ 
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(ತುಳ್ಳೆಆರ್ ಕೆರುಮೆನ್ಕುಚಲ್) ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳು ತುಂಬಿರುವ 

ಕಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ತಲೆಗೂದಲನ್ನೂಳ್ಳ (ಆಯ್ಚ್ಚೈ 

ಯರ್ ತವಕ್) ಗೋಪಿಯರ (ತುಹಿಲ್) ವಸನಗಳನ್ನೂ (ವಾರಿಯಯಮ್) 

ಅಪಹರಿಸಿಯೂ (ಶಿತ್ರಿಲ್ ಶಿದೈತ್ತಾಮ್) ಅವರುಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ನುಣ್ಣನೆಯ 

ಮರಳಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಯೂ (ಮುತ್ತಾ ಇಳೆ ಓಯಾರ್) ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯ 

ಬೆಳೆದಿಲ್ಲವೆಂಬಂತಹ ಎಳೆಯ ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ (ವಿಳ್ಳೆಯಾಟ್ಟೊಡು) ಲೀಲಾರಸ 

ದೊಡನೆ (ಕಾದಲ್ವೆಳ್ಳವ್) ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು (ವಿಳೈವಿತ್ತ ಅವಕ್ಮಾನ್ 

ಇಡಂ) ಉಂಟುವಾಡಿದ ಪರವಕಾತ್ಮನು ಇರುವ ಸ್ಥಳವಾದುದೂ, (ಪಂದಿ 

ರಾದ ೧೯ಕೊಲ್) ಪರಿಪಕ್ಕವಾಗದ ಮಧುರವಾದ ಮಾತನ್ನೂ (ವಳ್ಳೆವಾಯ) 

ಬೆಳೆದ ಬಾಯಿಯನ್ನೂ ಉಳ್ಳ (ಕಿಳ್ಳೆ ೫) ಗಿಳಿಗಳು (ವೇಲ್ ನೆಡು ಕಣ್ ಮುಳ್ಳೆ 

ವಾಳ್ ಎಯಿರು ಮಡವಾರ್ ಪಯಿತ್ತು) ವೇಲಾಯುಧವನ್ನು ಹೋಲುವ ನೀಳ 

ವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುಳ್ಳ ದಂತಪಂಕ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳೆ 
ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸುವ (ಮೊಟ್) ವೇದದ ನುಡಿಗಳನ್ನು 

(ಕೇಟ್ಸಿರುನ್ನು) ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು (ಮರೈಪಾಡುಂ) ವೇದಪಾರಾಯಣವನ್ನು 

ಮಾಡುವಂತಹ (ನಾನ್ಲೂರ್) ತಿರುನಾನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ಮಣಿವಕಾಡ 

ಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಎನ್ ಮನನೇ ವಣಂಗು), ಮಣಿವರಾಡ ಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 

ಹೋಗಿ ಸೇರಿ, ಎಲೈ ವಂನವೇ, ನಮಿಸಿ ಸೇವಿಸು, 

“ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಳೆಯರೊಡನೆ ನಿರವಧಿಕವಾದ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು 

ಹೊಂದಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಿರುವಂಣಿವರಾಡೆ ಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 

ಮನಸ್ಸೇ, ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು” ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಿಡೈೆ ಓಡ ನೆನ್ರು ಅಯೆ್ಚ್ಞಿ ಮೆನ್ತೋಳ್ ನೆಯೆನ್ನ 

ನಿಕಿರ್ತ್ಕ್ಕ ನಿಳೆಂಗು ಶುಂಡರಾಟ್ ಎನ್ನುವ" 

ಸಡೈಯೊಡು ಶಂಗು ಒನ್ರು ಉಡೈಯಾಯ ಎನೆ ನಿನ್ರು 

ಇನ್ಫೆಯೋರ್ ಪರವುಂ ಇಡಂ ಪೈನ್ಸಡತ್ತು 

ಸೆಡೈಯೊಡು 'ಶೆಮ್ ಕಾಲ ಅನ್ನಮ್ ತುಹೈಪ್ಪ 

ತೊಳ್ಳೆ ಪುಂಡರೀಕತ್ತಿಡೈ ಶೆಂಗಬಂನೀರ್ 
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ಮೈ ಓಡನಿನ್ರು ಮದು ನಿಮ್ಮು ನಾನ್ಗೊರ್ 

ಮಣೆಮಾಡಕ್ಕ್ಟೋಂಕಿಂಲ್ ವಣಂಗು ಎನ್ ನುನನೇ ೯೬ 

(ವಿಡೈ ಓಡ) ಸಪ್ತ ವೃಷಭಗಳು ಭಂಗವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ (ವೆನು) ಅವು 
ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ (ಆಯರ್ಚ್ಹೆ ಮೆನ್ಶೋಳ್ನಯಂ್ಚ) ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಹಿರಾಟ್ಬಿಯ 

ಮೃದಂವಾದ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ (ವಿಕಿರ್ತಾ) ವಿಲಕ್ಷಣಪ್ರರಂಷನೇ, 

(ವಿಳಂಗುಶುಡರ್) ಬೆಳಗಂವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳ (ಆಟೌಎನ್ನುವರ್ ಪಡೈಯೊಡು) 

ಚಕ್ರಾಯಂಧವನ್ನೂ (ಶಂಗು ಒನ್ರು) ಅನುಪಮವಾದ ಶಂಖವನ್ನೂ (ಉಡೈ 

ಯಾಯ್) ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಂವನೇ, (ಎನನಿನ್ರು) ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂ (ಇಮೈ 

ಯೋರ್ ಪರಿವುಮ್ ಇಡಮ್) ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನ 
ವಾದುದೂ, (ಪೈನ್ನಡತ್ತು) ಸುಂದರವಾದ ಶಟಾಕದಲ್ಲಿ (ಶೆಮ್ಕಾಲ ಅನ್ನಂ) 

ಕೆಂಪಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯು (ಪೆಡೈಯೊಡು ತಂಹೈಪ್ಪ) ತನ್ನ 

ದಯಿತೆಯೊಡನೆ ಏರಿ ತುಳಿಯಂವ ಮತ್ತೂ ಅದರಿಂದ ಸಂಮರ್ದಿತವಾದ 

(ತೊಹೈಪುಂಡರೀಕತ್ತಿಡೈ) ತಿರುಳನ್ನುಳ್ಳ ತಾವರೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುವ 

(ಮದು) ಮಕರಂದವು (ಶೆಂಗಟುನೀರ್ ಮಡೈ ಓಡ ನಿನ್ರು ವಿಮಂ್ಮಿಂ) ಶೆಂಗ, 

ನೀರ್ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಂವಂತೆ ಪ್ರವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು 

ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ (ನಾನ್ಲೂರ್) ತಿರುನಾನ್ಸೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ (ಮಣಿ 

ಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಎನ್ ಮನನೇ ವಣಂಗು) ವಂಣಿಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಂಲ್ ದಿವ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ನಮಿಸಿ ಸೇವಿಸು. 

ನಪ್ಪಿನ್ಸೈ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿದ್ದ ಏಳು 

ವೃಷಭಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಅವನು. ದಿವ್ಯಾಯುಧ 

ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೇದೀಪ್ಯವಕಾನನಾಗಿ ಬೆಳಗುವನವನಂ, ಅಂಥ ಸ್ವಾವಿಂ 

ಇರುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಣಿಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್. ಸುಂದರವಾದ 
ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳ ಪಾದನ್ಮಾಸದಿಂದ ಮಕರಂದವು ಸ್ರವಿಸುವ ತಾವರೆ 

ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಶೆಂಗಟು ನೀರಿನ ಹೂಗಳ ಮಕರಂದವು ಪ್ರವಹಿಸು 

ತ್ತಿರುವ ಸುಂದರಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅದು. 
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ವಂಡು ಆರ್ ಸೊಲ್ಲ್ ಶೋಲ್ ನ್ನು ಅಬಹಾಯೆ ನಾನ್ಲೊರ್ 

ಮಣಿಮಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ನೆಡುಮಾಲುಕ್ಳು ಎನ್ರುಂ 

ತೊಂಡು ಆಯೆ ತೊಬಲ್ ಶೀರ್ ಪಯೆಲ್ ಮಂಗೈಯೇರ್ ಕೋನ್ 

ಕಳಿಯೆನ್ ಒಲಿಶೆಯೆ್ದ ತನಿಟ್ಮಾಲೈನಲ್ಲಾರ್ 

ಕಂಡಾರ್ ನಣಂಗೆ ಕಳಿಯಾನೈನೀಡೇ 

ಕಡಲ್ ಶೂಲ್ಉಲಹುಕ್ವ ಒರು ಕಾನಲರ್ ಆಂತ 

ನಿಣ್ಕೋಯೆ್ ನೆಡು ವೆಣ್ಕುಡೈೆ ನಿಬಲಿನ್ ಕೀ್ 

ನಿರಿನೀರ ಉಲಹು ಅಂಡು ನಿರುಂಬುವಕೇ ॥೧೦॥ 

(ವಂಡಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಲ್ ಶಣಟ್ನ್ನು ಅಟಹಾಯ) ದಂಂಬಿಗಳಂ ತುಂಬಿರುವ 

ತೋಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸುಂದರವಾದ (ನಾನ್ಸೂರ್ ಮಣಿ 

 ವರಾಡಕ್ಕೋಯಿಲ್ ನೆಡುವಾಲುಕ್ಕು) ತಿರುನಾನ್ಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಮಾಡ 

ಕ್ಕೋಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜಯ ಮಾಡಿರಂವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ (ಎನ್ರುಂ ತೊಂಡು 
ಆಯಶೊಲ್ಶೀರ್) ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ವಾಡುವುದನ್ನೇ ಸಹಜವಾದ ಗುಣವ 

ನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವರೂ (ವಯಲ್ ಮಂಗೈಯರ್ ಕೋನ್) ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತು 

ವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮಂಗೈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಾಯಕರಾದವರೂ ಆದ 
(ಕಲಿಯನ್ ಒಳಿಶೆಯ್ ತವಿಟ್ ಮಾಲೈ) ಕಲಿಯನ್ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ 

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು (ವಲ್ಲಾರ್) ಓದಬಲ್ಲವರು (ಕಂಡಾರ್ 
ವಣಂಗ) ಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ (ಕಳಿಯಕಾನೈವಿೀದೇ) ಮಂತ್ರ 

ಗಜದ ಮೇಲೇರಿರುತ್ತಿದ್ದು (ಕಡಲ್ಶೂಟ್ ಉಲಹುಕ್ಕು) ಸಮಂದ್ರದಿಂದ 

ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೂ (ಒರುಕಾವಲ್ ಆಯ್) 

ತಾವೇ ಸಮರಿಲ್ಲದ ಅರಸರಾಗಿ (ವಿಣ್ತಶೋಯ್ ನೆಡು ವೆಣ್ಕುಡೈ ನಿಟಲಿನ್ 

ಕೀಟ್) ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದು 

(ವಿರಿನೀರ್ ಉಲಹಂ ಅಂಡು) ಆವರಣ ಜಲವು ಸುತ್ತಾವರಿದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ 

ವನ್ನು ಆಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು (ವಿರುಂಬುವರ್) ಆನಂದಭರಿತರಾಗುವರು, 

ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಫಲವನ್ನೂ 

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ತೋಪು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳುದು ಆ ತೋಟ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ 



ನಂದಾ ವಿಳಕ್ಕೇ ಇ. 

ದುಂಬಿಗಳಿಂದಲೇ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದಂತೆ ಅದಂ. ದರ್ಶನೀಯವಾದ ಅಂಥ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿತ್ಯ ವಾಸಮಾಡುವನು. ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅಧಿಕರಿಸಿರುವ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ನಿರವಧಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 

ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವಣಾಡುವರು ಗಜಾರೋಹಣದ ಆನಂದ ಹೊಂದುವರು. 

ಅನಂಕೂಲರು ಪ್ರತಿಕೂಲರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ 
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಂಸುವರಂ, "ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು 

ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ? ' --ಎಂದಂ ಭಟ್ಟರವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ, ' ಅದಕ್ಕೆ 

ಭಟ್ಟರವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರಂತೆ "ಈಶ್ವರನೇ ಆದರೂ ಒವೆ್ಮ ಅವತರಿಸಿ 

ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾನಂ, ಅದನ್ನು ಭಾಗವತಶೇಷವನ್ನಾಗಿ ವಾಡಂವುದ 

ಕ್ಯಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ--ಎಂಬುದು ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಭಾವವೆಂದಂ 
ತೋರುವುದು”--ಎಂದು. ಅಂಥ ಭಕ್ತ ಸ Was ಕೈಂಕರ್ಯೋಪಯೋಗಿ 

ಯಾದ ಮಂಡಲಾದಿಪತ್ಯವನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ಎಂದಾದರು ಹೇಳಿಯಾರೋ p 

ಮೂರನೆಯ ಸತ್ತು-ಒಂಭತ್ತೆನೆಯೆ ತಿರುಮೊಂ* 

"ಶಲಂಕೊಂಡ' 

ಪ್ರವೇಶ 

ಅಭಿಮತವಾದ ವಿಷಯಂವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಂವಾಗ ಅದರ ಅವಯವ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂಭವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ ? ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವು 

.ದೆಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಂತ್ತದೆ. ಆಪತ್ಸಖನೂ, ಸರ್ವಜಗದ್ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ 
ಸರ್ವೇಶ್ವರನು "ಇದು ಇವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ದೇಶ'-ಎಂದಂ 

ಬಂದಂ ಒಲಿದಿರುವ ದೇಶ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಸಹ, 

ವಂಕ್ಷರು ಭಗವದನಂಭಾವದಿಂದ ನಲಿಯುವಂತೆ, ನಲಿದಾಡುವ ದೇಶ 

ಇದು, "ನೀನೂ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಯಸಿ ಹೋಗಿ ಸೇರು'-ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ 
ಆಟ್ಕಾರ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ. 



೧೬ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳೆ 

ಶಲಂಕೊಂಡ ಇರಣಿಯೆನದು ಅಹಲ್ ಮಾರ್ನವಂ ಕೀಂಡು 

ತಡಂಗೆಡಲೈ ಕಡೈೆಂದು ಅನುಂದವಾ್ ಕೊಂಡು ಉಹಂದಕಾಳ್ಳೆ 

ನಲಂಗೊಂಡ ಕರುಮಂಹಿಲ್ ಸೋಲ್ ತಿರುಮೇನಿ ಅಮ್ಮಾನ್ 

ನಾಳ್ಕೋರುಂ ಮಹಿಟ್ ನ್ನು ಇನಿದು ಮುರುನಿ ಉರೈ 

॥ ಕೋಯಿಲ್ 

ಶಲಂಕೊಂಡು ಮಲರ್ ಶೊರಿಯೆಖಂ ನುಲ್ಲಿಳ್ಳೆ ಒಣ್ ಶೆರುಂದಿ 

ಶೆಣ್ಬಕಂಗಳ* ಮಣನಾರುಮ್ ನಣ್ ಪೊಲ್ಲಿನೂಡೆ 

ನಲಂಕೊಂಡು ಕಯೆಲ್ ಓಡಿ ನಿಳ್ಳೆಯಾಡುಂ 

ನಾಂಗೊರ್ ನೈಹಂಂದ ನಿಣ್ಣಹರಂ ನಣಂಗೆು ಮಡನೆಂಜೇ ॥೧॥ 

(ಶಲಂಕೊಂಡ) ಭಗವದ್ವಿರೋಧದ ಛಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ (ಇರಣಿಯನದಂ 

ಅಹಲ್ ವರಾರ್ವವ್) ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಎದೆಯನ್ನು (ಕೀಂಡಂ) 

ಸೀಳಿ ಹಾಕಿದವನೂ, ' (ತಡಂಗಡಲೈ ಕಡಂದಂ) ದೊಡ್ಡ ಸವಂಂದ್ರವನ್ನು 

ಕಡೆದು (ಅವಂಂದಂ ಕೊಂಡಂ ಉಹಂದ) ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ದೇವತೆ 
ಗಳಿಗಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟು ನಲಿದವನೂ, (ಕಾಳ್ಳೆ) ನಿತ್ಯಯಂವಕನೂ, (ನಲಂ 

ಕೊಂಡ ಕರುಮುಹಿಲ್' ಪೋಲ್ ತಿರಂಮೇನಿ) ಸಂಂದರವಾದ ನೀಲಮೇಘ 

ವನ್ನು ಹೋಲುವ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳವನೂ ಆದ (ಅವಕ್ಮಾನ್) 
ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿೀಿಯಂ (ನಾಳ್ತೋರುಂ) ಯಾವಾಗಲೂ (ಮಹಿಲ್ನ್ನು) 

ಸಂತೋಷಿಸಿ (ಇನಿದು ಮಂರುವಿ ಉರೈಕೋಯಿಲ್) ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿ 

ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳವಾದಂದೂ, (ಶಲಂಕೊಂಡು) ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಹೀರಿ 

ಕೊಂಡು (ಮಲರ್ ಶೊರಿಯಂಂ) - ಹೂಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವ 

(ಒಹ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಶೆರುಂದಿ ಶಣ್ಣಕಂಗಳ್) ಸಂಂದರವಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ 
ಸುರಹೊನ್ನೆಮರಗಳೂ ಚಂಪಕ ವೃಕ್ಷಗಳೂ (ಮಣಂನಾರುಂ) ಪರಿಮಳವನ್ನು 

ಹರಡುತ್ತಿರುವುದೂ, (ವಣ್ ಪೊಟ್ಲಿನೂಡೆ) ಸುಂದರವಾದ ಗದ್ದೆಗಳೊಳಗೆ 

(ಕಯಲ್ ಓಡಿ ವಲಂಕೊಂಡು ವಿಳ್ಳೆಯಾಡಂಂ). ಮೀನುಗಳು ಓಡಿ ನಲಿದಂ 

ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್) ಶಿರುನಾಂಗೂರಲ್ಲಿರುವ (ವೈ ೈಹುಂದ 

ವಿಣ್ಣಹರಂ) ವೈಹಂಂದ ವಿಣ್ಣಹರವೆಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು. (ಮಡನೆಂಜೇ 

ಭಣಂಗು) ಎಲೈ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸೇ, ನಮಿಸು, 



ಕಲಂಕೊಂಡ ೧೬ 

ಭಗವನ್ನಾವಂವನ್ನೂ ಭಗವಂತನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ ಹೇಳುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೀ 
ಅವರನ್ನು ವಧಿಸುವ ಛಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಅಂಥ ಆಸುರ 

ಸ್ವಭಾವವನ್ನುಳ್ಳ ಹಿರಣ್ಯ ವರಬಲದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದೃಢವಾದ 
ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಎದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹನಾಗಿ ಅನಾಯಾಸದಿಂದ 

ಸೀಳಿ ಹಾಕಿದ. ಒಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದ ಕಡಲನ್ನು ಒಂದು 

ಕ್ಷುದ್ರಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಥಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಬಂದ 
ಅಮೃತವನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರುಗಳಿಗೆ 

ಬರುವ ಸಂಶೋಷವನ್ನಿ ತಾನೂ ಹೊಂದಿದನವನು. ಶ್ರಮಹರವಾಗಿರುವ 

ಮೇಘೆದಂತೆ ಇರುವ ದಿವ್ಯರೂಪಹೊಂದಿ "ಇವನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ” ಎನ್ನುವಂತೆ 

ತೋರುವನವನಂ. ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಹರ್ಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಿಯಂಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೋಗ್ಯತೆಯಂನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ 
ಪ್ಪವೃಕ್ಷಗಳು ತೋರುತ್ತಿವೆ. ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುವು ಅವು. 

ಅವುಗಳ ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದಂ. ಅಲ್ಲಿನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನಲಿನಲಿದು ಚಿಮ್ಮುವ ವಂತ್ಸ್ಯಗಳು ಭಗವದನುಭವವನ್ನು ವಕಾಡಿ "ಅಹಮನ್ನಂ 
ಅಹಮನ್ನಂ' ಎಂದಂ ನಲಿಯುವ ದಿವ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿವೆ. ಇಂಥ 

ನಾನ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವೈಹಂಂದ ಎಣ್ಣ ಹರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂದು 
ಮನಸ್ಸಿ ಗ್ಗೆ ಹೇಳಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಿಣ್ನೆ ಯೆದು ಓರ್ ತಹ ವಾ್ ತಿಶೈ ಅನ ತ್ತು ಮ್ 

`' ನೆಡುಂಗ 
ತೇವರೊಡು ತಾನನರ್ ಹಳ್ ಶಿಶೈಪ್ಸ ಇರಣಿಯೆನೈ 

ನಣ್ಣಿ ಅನನ್ ಮಾರ್ವು ಅಹಲತ್ತು ಉಹಿರ್ ಮಡುತ್ತನಾತನ್ 

ನಾಳ್ತೋರುಂ ನುಹಿಜ್ನ್ನು ಇನಿದು ಮರುನಿ 

 ಉತ್ಛೆ ಕೋಯಿಲ್ 

ಎಣ್ಣಿಲ್ ನಿಂಹಂ ಹೆರೆಂ ಶೆಲ್ಪ ತ್ತು ನಲ್ಲ್ ನಿಳಂಗೆಂಂ ' 
 ಮರಠೈಯೆಂವರ್ 

ಏಲ್ ಶೈಯೆಂನತ್ ಕೇಳ್ವಿಹಳುಂ ಇಯೆಸ್ರೆ ಸೆರುಂ ಗುಜತ್ತೊ ರ್ 

2 
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ಮುಣ್ಣಿಲ ವಿಂಹು ಮರೈಯೆನರ"ಹಳ್ ಮಲಿವು ಎಯೆತ್ದು 

ನಾಂಗೂರ್ ನೈಹುಂದ ನಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು ನುಡನೆಂಜೇ ॥೨॥ 

(ತಿಶೈ ಅನೈತ್ತುಂ ನಡುಂಗ) ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೆದರಿ ನಡುಗು 

ವಂತೆಯೂ, (ತೇವರೊಡು ತಾನವರ್ಹಳ್ ತಿಶೈಪ್ಪ) ದೇವತೆಗಳೂ ದಾನ 

ವರೂ" ಭಯಪಡುವಂತೆಯೂ (ತಿಣ್ಣಿಯದು ಓರ್ ಅರಿಉರುವಾಯ್) 

ಅಪಾರವಾದ ಬಲವನ್ನುಳ್ಳ ನರಸಿಂಹರೂಪಿಯಣಾಗಿ (ಇರಣಿಯನೈನಣ್ಣಿ) 

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ (ಅವನ್ ವಠರಾರ್ವ ಅಹಲತ್ತು ಉಹಿರ್ 

ಮಡುತ್ತನಾತನ್) ಅವನ ವಿಶಾಲವಾದ ವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಖಗಳನ್ನು 
ನೆಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಿಸುಟ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯಯ (ನಾಳ್ ತೋರುಂ 

ಮಹಿಟ್ನ್ನು ಇನಿದು. ಉರೈಕೋಯಿಲ್) ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಿ 
ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದುದೂ, 

(ಎಣ್ಣಿಲ್ ಮಿಹು) ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಆಗಿರುವ (ಪೆರುಶೆಲ್ವತ್ತು) 
: ನಿದೋಷತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಹಿರಿಯ ಸಿರಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ (ಎಟ್ಲ್ ಏಳಂಗುಂ) 

ಉಜ್ಜಲವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ (ಮರೈಯುಂ) ವೇದಗಳೂ (ಏಟು 

ಇತ್ತೆ ಬಂ) ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳೂ, (ಕೇಳ್ವಿಹಳುಂ) ವೇದಾರ್ಥ ಶ್ರವಣಗಳೂ 
(ಇಯನ್ರ) ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ (ಪೆರು ಗುಣತ್ತೋರ್) ಮಹಾಗುಣಶಾಲಿ 

ಗಳಾದ (ಮಣ್ಮಿಲ್ ಮಿಹು ಮರೈಯವರ್ಹಳ್) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳು (ಮಲಿವು ಎಯಕ್ದಂ) ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ 

ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ (ನಾನ್ಸೂರ್) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ (ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣ 

ಹರಂ ಮಡನೆಂಜೇ ವಣಂಗು) ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರವೆನ್ನುವ ದಿವ (ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, 
ಎಲೈ ಮನಸ್ಸೇ, ಸೇವಿಸಂ. 

ಹಿರಣ್ಯನ ಆಸುರ ತೇಜಸ್ಸೆ ಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭಿಭವಿಸುವ ಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 

ಹೊಂದಿದ ಅದ್ವಿತೀಯ ನೃಸಿಂಹನಾಗಿ ಸ್ಥಾವಿಂ ತೋರಿಕೊಂಡನಂ. ಎಂಟೂ 

ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು. ದೇವತೆಗಳಂತೆ 

ದಾನವರೂ.ವಿಸ್ಮಯಪಡುವಂತೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂ ಅವನ 

ವಿಶಾಲವಾದ ಎದೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನಖಾಗ್ರಗಳಿಂದ ಸೀಳಿ ತನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥತ್ವವನ್ನು 
ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ವೆಂರೆದನವನಂ. ಅಂಥೆ ಸ್ವಾವಿಂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ 
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ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ನಲಿದಂ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ನೆಲೆಸಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ತೇಜಿಷ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ವೇದವನ್ನೂ ಸಪ್ತ 

ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಮಹತ್ತರವಾದ .ಆತ್ಮಗುಣ 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರ 

ಇಂಥ ಹಿರಿವೆಂಯಂ ತಿರುನಾಂಗೂರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. . ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ; 

ಅಂಡಮಂಂ ಇವ್ವಲೈಕಡಲುಂ ಅನನಿಹಳುಂ ಎಲ್ಲಾಂ 

ಅಮುದುಶೆಯ್ದ ತಿರುವಯಿತ್ತನ್ ಅರನ್ಕೊಂಡು 
ತಿರಿಯೆಂವಾ್ 

ಮುಂಡಂ ಅದು ನಿರೈತ್ತು ಅವನ್ಕಣ್ ಶಾಸಮ್ | 

| ಅದುನೀಕ್ಯುಂ 

ಮುಂದಲ್ವನ್ ಅವನ್ ಮಹಿಲ್ನ್ನು ಇನಿದು ಮರುನಿ 

ಉರೈ ಕೋಯಿಲ್ 

` ಎಣ್ತಿಶ್ಸೆಯುವತ್ ಹೆರುಶೆನ್ನೈಲ್ ಇಳೆನ್ತೆಂಗು ಕದಲಿ 
ಇಲೈಕ್ಕೊಡಿ ಒಣ್ ಕುಲೈಕನು ಕೋಡು ಇಶಲಿ ನಳೆಂಶೊರಿಯ 

ವಂಡು ಸಲ ಇಶೈಸಾಡ ಮಂಯಿಲ್ ಆಲುನೋ 

ನಾನ್ಲ್ನೂರ್ ನೈಹುಂದನಿಣ್ಣಹರಂ ನಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 1೩8 

(ಅಂಡಮುಂ) ಅಂಡಗಳನ್ನೂ (ಇ ಅಲೈಕಡಲುಂ) ಅಲೆಗಳೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ 
ಸವಣದ್ರಗಳನ್ನೂ (ಅವನಿಹಳಂಂ ಎಲ್ಲಾಂ) ಭೂಮಿಗಳು ಮೊದಲಾದ 
ವೆಲ್ಲವನ್ನೂ (ಅಮುದು ಶೆಯ್ದ) ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭುಜಿಸಿದ (ತಿರು 

: ವಯಿತ್ತನ್) ಉದರವನ್ನುಳ್ಳವನೂ, (ಅರನ್ಕೊಂಡು ತಿರಿಯುಮ್ ಮುಂಡಂ 
' ಅದು ನಿರೈತ್ತು) ರಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಿರಿಯುತ್ತಿದ್ದ 

ಕಪಾಲವು ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿ (ಅವನ್ ಕಣ್ ಶಾಪಂ ಅದಂ ನೀಕ್ಕುಂ) 

ಅವನಿಗುಂಟಾಗಿದ್ದ . ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಶಾಪವನ್ನು , ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದವನೂ, 

(ವಂದಲ್ವನ್ ಅವನ್) ಜಗತ್ಕಾರಣ ಭೂತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ-ಆದವನು 
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(ವಹಿಟ್ನ್ನು ಇನಿದು ಮರುವಿ ಉರೈಕೋಯಿಲ್) ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊಂದಿ 

ಕೊಂಡು ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂದೂ, (ಎಣ್ತಿಶೈಯುಮ್) ಎಲ್ಲ 

ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಪೆರುಶೆನ್ನೆಲ್) ಎತ್ತರವಾದ ಕೆಂಭತ್ತದ ಪೈರುಗಳೂ (ಇಳ 

ತೆಂಗು) ಎಳೆಯ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳೂ (ಕದಲಿ) ಬಾಳೆಗಿಡಗಳೂ (ಇಲೈ ಕೊಡಿ) 

ವಿಳ್ಳೇದೆಲೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ(ಒಣ್ ಕುಲೈಕಮುಕೋಡಂ)ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊನೆಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ 

ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳೂ (ಇಶಲಿ) ಒಂದರೊಡನೊಂದು ತಾಗಿಕೊಂಡು (ವಳಂ 

ಶೊರಿಯ) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದೂ, (ವಂಡು ಪಲ ಇಶೈ 

ಪಾಡ) ದುಂಬಿಗಳು ಹಲವು ಬಗೆಯ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದೂ, 

(ಮಯಿಲ್  ಆಲುಮ್) ನವಿಲುಗಳು ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದೂ ಆದ 

(ನಾನ್ಲೂರ್) ನಾನ್ಸೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ (ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು 

ಮಂಡನೆಂಜೇ) ವೈಹಂಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ ವಂನಸ್ಸೇ, ಸೇವಿಸು. 

ಮಹಾಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಗಳನ್ನೂ, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲೆ 

ಗಳಿಂದ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಸಪ್ತಸಮಂದ್ರಗಳನ್ನೂ, ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳನ್ನೂ ಭುಜಿಸಿ 

ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಟ್ಟು : ಕಾಪಾಡಿದವನೂ, : ಶಾಪದಿಂದ ಉಪಹತ 

ನಾದ ರುದ್ರನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲವು ಒಡೆದಂ ಬೀಳುವಂತೆ 

ತನ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ನಿಸ್ಸೃತವಾದ ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದ ಅದು ತುಂಬುವಂತೆ 

ಮಾಡಿ ಅವನ ಶಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದವನೂ ಆದ ಸರ್ವನಿಯರಾಮಕನಂ 

ನಿತ್ಯ ವಾಸವಣಡುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೃದ್ಧಿ ವರ್ಣ 
ನಾತೀತ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಭತ್ತದ ಪಯಿರುಗಳು, ಮುಕ್ತರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು 

ವರ್ಷದ ಯುವಕರಾಗಿರುವಂತಿರುವ ಎಳೆಯ ತೆಂಗುಗಳು, ವಿಳ್ಳೇದೆಲೆ 
ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಗೊನೆಗಳಿಂದ ತೂಗಿ ತೊನೆಯುವ ಅಡಿಕೆಯ ಮರಗಳು, ಇವು . 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಮಧುಪಾನವಕಾಡಿ ಮತ್ತರಾದ ಭೃಂಗಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಾಡುವ ಗಾನಗಳು, ಆ ಗಾನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಡುವ ನವಿಲುಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ 

ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆ ನಾನ್ಸೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿರಂವ ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರವನ್ನು 

ಸೇವಿಸೆಂದು ವಂನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
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ಕಲೈ ಇಲಂಗುಂ ಅಹರ್ಲ ಅಲ್ಕುಲ್ ಅರಕ್ಕರ್ 

: ಕೊಲಳ್ಕೊಡಿಯ್ಕೆ 

ಕಾದೋಡುಮೂಕ್ಕು ಉಡರ್ನ ಅರಿಯೆ ಕದರಿ ಅವಳೋಡಿ 

: ತಲೈಯಿಲ್ ಅಂಗೈನೈತ್ತು ಮಲೈ ಇಲಂಗೈ ಪುಹಶೆಂಯ್ದ 

ತಡನ್ತ್ನೋಳನ" ಮಹಿರ೯ನ್ಮು ಇನಿದು ಮರುವಿ 

| ಉಶೈಕೋಯಿಲ” 

ಶಲ ಇಲಂಗು ನುಣೆಮಾಡತ್ತು ಉಚ್ಚಿ ನಿಂಶ್ಳ ಶೂಲರ್ವ 

ಶೆರುಕೊಂಡಲ್ ಅಹಡು ಇರಿಯೆ ಶೊರಿಂದ ಶೆಉುಮಂತ್ರ ವಾ” 

ಮಲೈ ಇಲಂಗು ಮಾಳಿಹೈಮೇಲ್ ಮಲಿವು ಎರದು 

ನಾಂಗೊರ್ ವೈಹುಂದನಿಣ್ಣಹರಂ ನಣಂಗಂ ಮಡನೆಂಜೇ ॥೪॥ 

(ಕಲೈಇಲಂಗಂಂ) ಚೆಲುವಾದ ಸೀರೆಯಿಂಂದ ಬೆಳಗುವ (ಅಹಲ್ ಅಲ್ಕುಲ್) 

ವಿಶಾಲವಾದ ನಿತಂಬ ಪ್ರದೇಶವನ್ನುಳ್ಳ (ಅರಕ್ಕರ್ ಕುಲಕ್ಕೊಡಿಯ್ಯೆ) ರಾಕ್ಷಸ 

ಕುಲದ ಬಳ್ಳಿಯಂತಿದ್ದ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ (ಕಾದೋಡು ಮೂಕ್ಕು) ಕಿವಿಯನ್ನೂ 

ವಣೂಗನ್ನೂ. (ಉಡನ್ ಅರಿಯ) ಒಡನೆ ಕತ್ತ ರಿಸಲಂ (ಅವಳ್ ಕದರಿ ತಲೈ 

ಸ್ಟ ಅಂಗೈವೈತ್ತು) ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಕ್ರಂದಿಸಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗೈ ಯ 
ನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು (ಮಲೈ ಇಲಂಗೈ ಓಡಿಪುಹ) ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಂಕೆಗೆ 

ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಳುವಂತೆ (ಶೈ ರ್ಯದ ತಡನ್ಲೋಳನ್) ಮಾಡಿದ, ಮಹಾಬಾಹು 

ವಾದ ಭಗವಂತನು (ವಹಿಟ್ನ್ದು ಇನಿದು ಮರುವಿ ಉರ ಕೋಯಿಲ್) 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂದೂ (ಶಿಲೈ 

ಇಲಂಗು) ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ (ಮಣಿ ವರಾಡತ್ತು ಉಚ್ಚಿ ಮಿಶೈ) 

ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೆಶ್ತಿರಂವ ಮಾಳಿಗೆಗಳ : ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುತ್ತಿರುವ (ಹೂಂ) 

ಶೂಲಗಳು : '(ಶೆಟುಕೊಂಡಲ್ ಅಹಡು ಇರಿಯಂ) : . ಸಂಂದರವಾದ 

ಮೇಘಗಳ ಒಳಮೈಯನ್ನು ಇರಿಯಲು (ಶೊರಿಂದ) ಸುರಿದ (ಶೆಟುಮುತ್ತಂ) 

'ಸಂಂದರವಾದ ಮುತ್ತುಗಳು (ಮಲೈಣಇಲಂಗು ವಕಾಳಿಹೃಕಳಿನ್ ಮೇಲ್). ಬೆಟ್ಕ ದ 

ಹಾಗೆ ಶೋಭಿಸಂತ್ತಿರುವ ವಕಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ (ಮಲಿವು ಎಯ್ದ) ರಾಶಿರಾಶಿ 

`ಯಾಗಿ , :ಬಿದ್ದಿರುಶ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೂರ್) ತಿರಂನಾಂಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 
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(ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ) ವೈಹಂಂದ ವಿಣ್ಣಹರೆಂ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ವನ್ನು, ಎಲೈ ವಂನಸ್ಸೇ, ಸೇವಿಸು. 

ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿನಿಯಾದ ದೇವಿಯೊಡನೆ ಅಗಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣಳಾದ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ ಕಿವಿಮೂಗಂಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಸಂಗ 

ವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಣಡಿದ್ದಾರೆ. ' ತಾನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಭಿರೂಪ್ಯ 

ದೊಡನೆ ಬಂದ ಆ ಕಳ್ಳೆ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ಆ ಶೂರ್ಪ 

ಣಖ ಹೊಂದುವಂತೆ ವರಾಡಿದ ವಂಹಾಬಲ ಅವನು. ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ ವೈರೂಪ್ಯವೇ 
'ಸಹಜವಾದುದಷ್ಟೇ'? ಅವಮ್ಕೈಯ್ಯೆನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ 
ಘೋರವಾದ ಕೈ ಎಂದರ್ಥ. ಮೊರದಂತೆ ಉಗುರಂಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಭಯಂಕರ 

ವಾದ ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಂಕೆಗೆ ಅವಳು ಓಡಿಹೋಗಂ 

ವಂತೆ ವಾಡಿದವನು ಅವನಂ. 

ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರವಾದವೂ ಮಣಿಮಯವಾದವೂ ಆದ ವಣಳಿಗೆ 

ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶಗಳ 
ಮೊನೆಗಳು ಮಂದಮುಂದವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಸೀಳುವು 

ವಂತೆ. ಮೇಘಗಳು ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಜಲದೊಡನೆ 
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಭಾರದಿಂದ ಮಂದಗತಿ ಉಳ್ಳೆವುಗಳಾಗಿರುವಂತೆ. 

ಆಗ ಆ ಮೋಡಗಳೊಳಗಿಂದ ಸುರಿದ ಮಂತ್ತಿನರಾಶಿ ವಣಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಬಿದ್ದಹಾಗಿರಂವು 

ದಂತೆ, ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿರಂವ ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 

ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, 

ಮಿನ್ನನೈಯೆ ನುಣ್ ಮರುಂಗುಲ್ ಮೆಲ್ಲಿಯೆರ್ಕಾ ಇಲಂಗೈ 

ನೇಂದನ್ ಮುಡಿ ಒರುಪದುಂ ತೋಳ್ ಇರುಪದುಂ 

| ಪೋಯೆ್ಉದಿರ 
ತನ್ ನಿಹರಿಲ್ ಶಿಲೈ ವಳ್ಳೆತ್ತು ಅನ್ರು ಇಲಂಗೈ ಪೊಡಿಶೆಯ್ದ 

``ತಡನ್ತ್ರೋಳನ್ ನುಹಿಟ್ನ್ನು ಇನಿದು ಮಂರುನಿ 
` | ಉಕೈಕೋಯಿಲ್ 
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ಶೆನ್ನೆಲೊಡು ಶೆಂಗಮಲಂ ಶೇಲ್ ಕಯೆಲ್ಹಳ್ ವಾಳ್ಳಿ ' 

ಶೆಂಗಟುನೀರೊಡು ಮಿಂಡೈಂದು ಕನಿ ತಿಹಟ್ನ್ಹೆಂಗುಂ 

ಮನ್ನು ಪುಹಲ್ ನೇದಿಯರ್ಹಳ್ ಮೆಲಿವು ಎಯಡು. 

ನಾಗರ ವೈಹುಂದ ನಿಣ್ಣ ಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 
‘sy 

(ಅನಯ) ಹಿಂದೊಂದು. ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಮಿನ್ ಅನೈಯ 'ನಂಣ್ ಮರುಂಗುಲ್ 

ಮೆಲ್ಲಿಯರ್ಕಾ) ವಿಂಂಚನ್ನಿ  ಹೋಲಂವ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸೊಂಟವನ್ನುಳ್ಳ 

ಮೃದಂಸ್ವಭಾವದ ಸೀತಾದೇವಿಗಾಗಿ (ಇಲಂಗೈವೇಂದನ್) ಲಂಕಾಧೀಶ್ವರನ 

(ಮುಡಿ ಒರುಪದಂಂ ತೋಳ್ ಇರಂಪದುಂ) ಹತ್ತು ತಲೆಗಳೊ ಇಪ್ಪತ್ತು 

'ತೋಳುಗಳೂ (ಪೋಯ್ಉದಿರ) ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉದಂರಿ ಹೋಗುವಂತೆ 
(ನಿಹರಿಲ್) ಅಸಮಾನವಾದ (ತನ್ ಶಿಲೈ ವಳೈತ್ತು) ತನ್ನ ಕೋದಂಡವನ್ನು 
ಸೆಳೆದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿ (ಇಲಂಗೈ ಪೊಡಿಶೆಯ್ದ ತಡನ್ತೋಳನ್) 

ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ವಕಾಡಿದ ವಂಹಾವೀರನಂ (ಮಂಹಿಟ್ನ್ನು 

ಇನಿದು ಮರುವಿ ಉರೈಕೋಯೀಲ್) ಆನಂದದಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರಂವ 

ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದುದೂ, (ಶೆನ್ನೆಲೊಡು ಶೆಂಗಮಲಂ ಶೇಲ್ಕಯಲ್ ಹಳ್ವಾಳ್ಳೈ) 

ಕೆಂಭತ್ತಗಳೂ ಕೆಂದಾವರೆ ಹೂಗಳೂ ವಿಶೇಷ: ರೀತಿಯ ಮಂತ್ಸ್ಯಗಳೂ 

(ಶೆಂಗಟು ನೀರೊಡು) ಶೆಂಗಟುನೀರ್ ಹೂಗಳೂ (ವಿಂಡೈಂದು) ಸೇರಿಕೊಂಡು 

(ಕಟನಿ ಎಂಗುಂ ತಿಹಟ್ನ್ನು) ಗದ್ದೆಗಳಿರಂವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸಂತ್ತಿರಂ 

ವುದೂ, (ಮನ್ನು ಪುಹಟ್ ವೇದಿಯರ್ಹಳ್) ನಿತ್ಯವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ 

ವೈದಿಕರುಗಳು (ಮಲಿವುಎಯ್ದು) ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರದಿರುವಂಥದೂ ಆದ 

(ನಾಂಗೂರ್ ವೈಹಂಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ). ತಿರುನಾನ್ಸೂರಿ 

ನಲ್ಲಿರುವ ವೈ ಜ್ ಎಣ್ಣ ಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ್ನ, ಎಲೈ ಮನಸ್ಸೇ, ಸೇವಿಸಂ, 

ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ದೇವಿಯ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ 
ನೆಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸೊಂಟವನ್ನುಳ್ಳ 

ವಳೂ ಮೃದುಸ್ಥ ಕ ಭಾವದವಳೂ ಆದ ಸೀತಾದೇವಿಗಾಗಿ ಅಂದು ಶ್ರೀರಾವು ತನ್ನ 

ಅಸಮಾನವಾದ "ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಧೂಳೀ 

ಪಟ ಮಾಡಿದ. ದೇವಿಗಾಗಿ "ಅವನು ಮಾಡಿದ, ವ್ಯಾಪಾರ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 
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ದುದೇ ಆಯಿತು. - ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಣೀಯಕತೆ ಅನುಪಮ. ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆಂಭತ್ತ, ಕೆಂದಾವರೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾ ಶೆಂಗಟುನೀರ್ 

ಹೂಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿವೆ. ಇಂಥ ಸ್ಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಜನ ನಿತ್ಯ 
ಕೀರ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ವೈದಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಂ ನೆರೆದಿರವಂಥದೂ ಪರಮ 

ರವಂಣೀಯವಾದುದೂ ಆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣ 

ಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ತಿರುನಾಂಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಭರಣ 

ಪ್ರಾಯವಾದುದು ವೈಹುಂದವಿಣ್ಣಹರ, 

ಸೆಣ್ಮೈ ನಿಹುನಡಿವುಕೊಡು ನಂದನಳ್ಳೈ ಹೆರಿಯೆ ಸೇಯಿನದು 

ಉರುವುಕೊಡು ಮಾಳೆ ಉಂಡಿರುಂಡು 

: ಕಿಣ್ಮೈ ವಿಹುಮರುದೊಡು ನಲ್ಶಕಡಂ ಇರುತ್ತು ಅರುಳುಂ 

 ತೇನನನನ್ ಮಹಿಟ್ನ್ನು ಇನಿದು ಮರುನಿ ಉಕೈ ಕೋಯಿಲ್ 

ಉಣ್ಣೈನಿಂಹು ಮರೈಂಯೊಡು ನಲ್ ಕಲ್ಪೆಹಳ್ ನಿರೈಸಾರೈಹಳ್ 

ಉದವುಕೊಡೈ ಎನ್ರು ಇವತ್ತಿಸ್ ಒಟ್ನಿಲ್ಲಾ ಹೆರಿಯ 

ನಣ್ಮೈನಿಂಹು ಮರ್ಯೆಯೆನರ್ಹಳ್ ಮಲಿವು ಎರ್ಯದು 
` ನಾನ್ಗೂರ್ ವೈಹುಂದವಿಣ್ಣ ಹರಂ ನಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 

él 

(ಪೆಣ್ಮೈ ವಿಂಹುವಡಿವು ಕೊಡು) ಉತ್ತಮಂ ಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂ 
(ವಂದವಳ್ಳಿ) ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಪೂತನಿ (ಪೆರಿಯ ಪೇಯಿನದು ಉರುವು 

ಕೊಡುಮಾಳ) ಅವಳ ನಿಜರೂಪವಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ರೂಪ 

ದೊಡನೆ ಸಾಯುವಂತೆ (ಉಯಿಂರ್ ಉಂಡ) ಅವಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರಿ 

ಕೊಂಡವನೂ, (ತಿಣ್ಮೈ ವಿಹುವಂರಂದೊಡು) ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ 

ಅರ್ಜುನವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೂ (ನಲ್ ಶಕಟಮ್) ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಶಕಟವನ್ನೂ 

(ಇರುತ್ತ ಅರುಳುಂ) ಮುರಿದುಹಾಕಿ ಕೃಷೆಮಾಡಿದವನೂ . ಆದ (ತೇವನ್ 

ಅವನ್) ಆ ದೇವದೇವನು (ಮಹಿಟ್ನ್ಹು ಇನಿದಂ ವಂರಂವಿ ಉರೈಕೋಯೀಲ್) 

ಅನಂದದೊಡನೆ ನಿತ್ಯವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದುದೂ, (ಉಣ್ಮೃ 
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ಮಿಹಂ ಮರೈಯೊಡಂ) ಇರುವುದನ್ನು ಇರುವಂತೆ ಹೇಳೆವ ವೇದಗಳೇನಂ, 

(ನಲ್ಕಲೈಹಳ್) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಗಳೇನು ಇವುಗಳನ್ನು 

ಅಧಿಕರಿಸಿದವರೂ, (ನಿರೈ ಪಾರೈಹಳ್) ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಹನೆ ಮೊದ 

ಲಾದ ಗುಣಗಳೇನಂ (ಉದವು ಕೊಡೈ) ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅವರಂ ಕೇಳಿದಂತೆಯೇ 

ಕೊಡುವ ಔದಾರ್ಯವೇನು (ಎನ್ರು ಇವತ್ತಿನ್ ಒಟ್ವು ಇಲ್ಲಿ) ಇವುಗಳೇ 

ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ (ಪೆರಿಯ ವಣ್ಮೈ 
ಮಿಹಂ) ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣವೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಾದ ಗುಣವನ್ನೂ ಉಳ್ಳ 

(ಮರೈಯಂವರ್ಹಳ್ ಮಲಿವು ಎಯ್ದಂಂ ನಾಂಗೂರ್) ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂ 

ಗಳು ನೆರೆದಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂವಣಂಗಂ 

ವಂಡನೆಂಜೇ) ವೈಹಂಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ 

ಸೇವಿಸು. 

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹನನ್ನೂ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ವರಾಡಿದ ಮೇಲೆ 

ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರರುಗಳೂ ಮನಸೋತಿರುವ 
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನ ನಂಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತವಿಂಯಾದ ಯಶೋ 

ದೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧೆರಿಸಿಬಂದ ಪೂತನಿ ಅವಳ ನಿಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿ 

ಬೀಳುವಂತೆ ಅವಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾವಿಂ.  ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ 

ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ವಂರಿದುಹಾಕಿದ. ರಕ್ಷಣೆಗೊದಗ 

ಬಹುದೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಸಂದಾದ ಶಕಟಿವನ್ನಿ ಚೂರು 

ಚೂರಾಗಿ ಒಡೆದಂಹಾಕಿದ. ತನ್ನನ್ನೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನಂ ಆ 

ಸ್ವಾವಿಂ. "ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆವಷ್ಟೇ?--ಎಂದು ನೆನೆದು ಅದರಿಂದ 

ದೀಪ್ತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯವಾಸಮಾಡುವ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಯಥಾ 

ಭೂತವಾದಿಯಾದ ವೇದಗಳನ್ನೂ ಆತ್ಮೋಪಕಾರಕವಾದ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು 

ಕಲೆಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕರಿಸಿ, ಸಾಂಗವೇದ ಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರಂವ ಆತ್ಮಗುಣ 

ಪರಿಪೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಕ್ಷಮೆ, ದಾತೃತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣ 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಭಾಗವತರಂ ನೆರೆದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. . ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾತ್ಮರಕ್ಷಾ 

ಭರಫಲಸಮರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ಪಾರಮೈಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಮೆರೆಯುವ 
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ವೇದವಿದಗ್ರಗಣ್ಯರಂ ನೆರೆದ ಆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಕಂಂಠಸಮವಾಗಿದೆ. "ಅದರಿಂದ, 

ಎಲೈ ವಂನಸ್ಸೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು'--ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ನಿಳಂಗನಿಯ್ಯೆ ಇಳೆಂಕನ್ರುಕೊಂಡು ಉದಿರ ಎರಿಂದು 

ನೇಲ್ನೆಡುಂಕಣ್ ಆಯೆ"ಚ್ಞಿಯೆರ್ ಹಳ್ ವೈತ್ತ 
ತಯಿರ್ ನೆಣ್ಗೆಯ್ 

ಉಳಿಂಕುಳಿರ ಅನುದುಕೆಯೆತ್ದು ಇವ್ಟುಲಹುಂಡ ಕಾಳ್ಳಿ 

ಉಹಂದಂ ಇನಿದು ನಾಡೋರುಂ ಮರುವಿ ಉಶ್ಸಿಕೋಂಯಿಲ್ 

ಇಳೆಂಬಡಿನೆಲ್ ಕಮುಕು ಕುಲೈಶೆಂಗು ಕೊಡಿಚ್ಚೆ ನ್ನೆಲ್ 

ಫನ್ ಕರುಂಬು ಕಣ್ವಳೆರ ಕಾಲ್ ತೆಡವುಮ್ ಪುನಲಾಲ್ 

ವಳಂಕೊಂಡ ಸೆರುಂಶೆಲ್ಹನು್ ವಳೆರುಂ ಅಣಿ 

ನಾನ್ಗೂರ್ ನೈಹುಂದ ನಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ ॥ 

॥೭॥ 

(ಇಳಂಕನ್ರು, ಕೊಂಡು) ವತ್ಸಾಸುರನೆಂಬುವ ಎಳೆಯ ಕರುವನ್ನು ಎತ್ತಿ 

(ವಿಳಂಗನಿ ಮೈ ಉದಿರ ಎರಿಂದು) ಬೇಲದಹಣ್ಣುಗಳು ಉದಃರಂವಂತೆ 
ಕಪಿತ್ಯಾಸುರನ ಮೇಲೆ. ಬೀಸಿ ಎಸೆದವನೂ, (ವೇಲ್ನೆಡಂಕಣ್ ಆಯ್ 

ಚ್ವಿಯರ್ ಹಳ್) ವೇಲಾಯಂಧದಂತೆ ನೀಳವಾದ ಕಣ್ಣು ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಗೋಪಿ 

ಯರು (ವೈತ್ತ ತಯಿರ್ ವೆಣ್ಣೆಯಕ್) ನಿಲಂವುಗಳಲ್ಲಿ ವಂರೆಸಿಟ್ಟ ಮೊಸರನ್ನೂ 

ಬೆಣ್ಣಿಯನ್ನೂ (ಉಳ್ಳೆಂ ಕುಳಿರ ಅವಂಂಬಂಶೆಯ್ದು) ತನ್ನ ಮನದಣಿಯುಂವಂತೆ 

ಭ:ಜಿಸಿದವನೂ, (ಇವು ಎಲಿಹಂ ಉಂಡ) ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಆಗದವನಂತೆ 

ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭುಜಿಸಿದವನೂ ಆದ (ಕಾಳ್ಳೆ) ನಿತ್ಯಯುವಾ ಆದ 

ಭಗವಂತನು (ಉಹಂದು ಇನಿದು ನಾಳ್ತೋರುಂ ಮರುವಿ ಉರೈಕೋಯಿಲ್) 

ಆನಂದದೊಡನೆ ನಿತ್ಯವಾಸವರಾಡುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದುದೂ, . (ಇಳಂಪಡಿ 

ನಲ್ ಕಮುಕು) ಎಳೆಯ ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಅಡಿಕೆಮರಗಳು, 

(ಕುಲೈ ತೆಂಗು) ಗೊನೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ೈ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, (ಕೊಡಿ) ವಿಳ್ಳೆ ಕೈಯದೆಲೆಯ 

ಬಳ್ಳಿಗಳು, (ಶೆನ್ನೈಲ್) ಕೆಂಭತ್ತದ ಪಯಿರುಗಳು (ಈನ್ ಕರುಂಬು) ಸಿಹಿಯಾದ 

ಕಬ್ಬುಗಳು (ಕಣ್ವಳರ) ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ದಿನದಿನವೂ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ 
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'(ಕಾಲ್ತಡವುಮ್) ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ (ಪುನಲಾಲ್) 

ಶಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ (ವಳಂಕೊಂಡ)' ಅತ್ಯಂತ' ಸುಂದರವಾಗಿರಂವುದೂ, 

(ಪೆರುಶೆಲ್ವಂ ವಳರುಂ) ಹಿರಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂತಿರುವುದೂ ಆದ 

(ಅಣಿನಾಂಗೂರ್ ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಮಡನಂಜೇ ವಣಂಗು) ಸುಂದರವಾದ 

ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಹುಂದವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ ಮನಸ್ಸೇ, 

ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು. 

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

'ವತ್ಸಾಸುರನನ್ನು ಮೇಲೆಸೆದು ಕಪಿತ್ಯಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದುದನ್ನು ನಿರೂಪಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿಯರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸೆರುಗಳು ಆಶ್ರಿತರ ಸ್ಪರ್ಶ 

ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನದಣಿಯ ಭುಜಿಸಿದ 

ನಂತೆ. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಮಿ ರಕ್ಷ್ಯ 

'ವರ್ಗದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವರಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಿ 
ಸಿದನು. ಅನ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಮಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ 

ದ್ದಾರೆ. ನಿರವಧಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ದೇಶ ಅದು, 

ಆರಾದ ಶಿನತ್ತಿನ್ ವಿಂಹು ನರೆಕನ್ಉರವಂ* ಅಟ್ ತ್ವ 

'ಅಡೆಲೌಾಟು 

ತಡಕ್ಕೆ ಯಿನ್ ಅಲರ್ನುಹಳ್ಳೆಂ ಅರರ್ಕ್ಯ್ಯಂ 

ಕೂರಾಹ ಕೊಡುತ್ತರುಳುಂ ತಿರುಉಡಂಬನ” ಇನ್ಫೆಯೋರಿ್ 

ಕುಲಮುದಲ್ವನ್ ಮಹಿಟ್ನ್ನು ಇನಿದು ಮರುವಿ 

| | ಉರ್ಫ ಕೋಂಯಿಂಲ್ 

ಮಾರಾದ ಮಲರ್ಕಮಂಲಂ ಶೆಂಗ್ಲುನೀರ್ ತದುಂಬಿ 

ಮದುನೆಳ್ಳಂ ಒಟುಹ ನಯೆಲ್ ಉಟವರ ಮಡ ಅಡೈಸ್ಸ 
ಮಾರಾದ ಹೆರುಂ ಶೆಲ್ಪಂ ವಳೆರುಂ ಅಣೆ. 

ನಾಂಗೂರ್ ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣ ಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 
1೮1 
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(ಆರಾದ) ಆರದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿ (ಶಿನತ್ತಿನ್) ಕೋಪದಿಂದ (ವಿಂಹು) ಅಧಿಕ 

ನಾದ (ನೆರಕನ್ ಉರಮ್ ಆ ಚಿತ್ತ) ನ ನರಕಾಸುರನ ಕೊಬ್ಬ ನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ 

(ಅಡಲಾಟ್ತಡಕ್ಕೆಯನ್) ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು 'ಠನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನೂ, (ಅಲರ್ಮಡಳ್ಳು ೦ ಅರರ್ಕ್ಕುಂ) ಶ್ರೀದೇವಿಗೂ 

ರಂದ್ರದೇವನಿಗೂ (ಕೂರು ಆಹ ಕೊಡುತ್ತರುಳುಂ ತಿರು ಉಡಂಬನ್) ವಿಭಾಗ 

ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನೂ, (ಇಮೈಯೋರ 

ಕಂಲಂ ಮುದಲ್ವನ್) ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೆ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾಥನೂ ಆದ ನಮ್ಮ 

ಸ್ವಾವಿಂಯು (ವಂಹಿಟ್ನ್ನಿ ಇನಿದು ಮರುವಿ ಉರೈಕೋಯಿಲ್) ಆನಂದದಿಂದ 

ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದುದೂ, (ವಕಾರಾದ ಮಲರ್ ಕಮಲಂ) 

ಇನ್ನು ಈ ಹೂವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಗದಂತಿರುವ ಶಾವರೆಗಳೂ, 

(ಶೆಂಗಟು ನೀರ್) ಶೆಂಗ ಟುನೀರ್ ಹೂಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ (ಮದು ವೆಳ್ಳ ಮ್) 

ಮಕರಂದದ ಪ್ರವಾಹವು (ತದುಂಬಿ ಓಟುಹ) ತಂಂಬಿ ಹರಿಯಲು (ಉಟವರ್) 

ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ವರಾಡುವವರು (ವಯಲ್ ಮಡೈ ಅಡೈಪ್ಟ) ಆ ಮಕರಂದ 

ಪ್ರವಾಹ ಹೊರಗೆ ಹರಿದುಹೋಗದಂತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆವರಂ 

ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದೂ (ವಣರಾದ ಪೇರುಂ ಶೆಲ್ವಂ ಪಳೆರುಂ) ಸ್ವಲ್ಪವೂ 
ಕಡಿದುಯಾಗದೆ ಯಾವಾಗಲು ಹಿರಿಯಂ ಸಂಪತ್ತು ಸಿರಿವರ ಆದ 

(ಅಣೆನಾಂಗೂರ್ ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣ ಹರಂ, ವಂಡನೆಂಜೇ, ವಣಂಗಂ) ಸುಂದರ 

ವಾದ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ ಷೆ ೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲ್ಫೆ 

ಮನಸ್ಸೇ ಟೀ. ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು, 

ಲ್ವವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಕೋಪದಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಯಣಗಿದ್ದ ನರಕಾ 

ಪ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ತನ್ನ. ಶ್ರೀಹಸ್ತದಲ್ಲಿ 

ಧರಿಸಿರುವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ತನ್ನ ವಕ್ಷಃಸ್ಕಲದಲ್ಲಿಯೂ ರುದ್ರದೇವನಿಗೆ 

ತನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನವನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ 

ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿ 

ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು ಎಂದು 
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. 



ಶೆಲಂಕೊಂಡ ' ರಿ 

ನಂಗನುಲಿ ತಡಂಕಡಲುಳ್ ಮಾನೆನರ್ಹಳೋಡು 

'ಮಾಮುಸನಿವರ್ ಸಲರ್ಕೂಡಿ ಮಾನುಲರ್ಹಳ್ತೊವಿ ' 

ಎಂಗಳ್ ತನಿನಾಯೆಕನೇ ಎನುಕ್ಕರರಳಾಯೆತ್ ಎನ್ನುಂ 

ಈಶನೆನನ್ ಮಹಿಟ್ನ್ನು ಇಫಿದುಷೆರುವಿ ಉಶ್ಫೆಕೋಂಯಿಲ್. 

ಶೆಂಗೆಯೆಲುಂ ವಾಳೈಕಳುಂ ಶೆನ್ನೈಲಿಡೈ ಕುದಿಪ್ಪ ಶೇಲ್ 

ಉಹುಳುಂ 
ಶೆಜುಂಪಣೈ ಶೂಟ್ ವೀದಿ ತೋರುಂ ನಿಡೈನ್ನು 

ಮಂಗುಲ್ ನುದಿ ಅಹೆಡು ಉರಿಂಜುಂ ಮುಣಿಮಾಡಂ 

ನಾಂಗೂರ್ ನೈಹುಂದ ನಿಣ್ಣ ಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ ॥೯॥ 

(ವಂಗಮಲಿ) ಹಡಗುಗಳು ನೆರೆದಿರುವ (ತಡಂಕಡಲುಳ್) ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ 

ದಲ್ಲಿ. (ವಾನವರ್ಹಳೋಡು  ಮಾಮುನಿವರ್ ಪಲರ್ ಕೂಡಿ) ದೇವತೆಗ 

ಳೊಡನೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು (ವರಾಮಲರ್ಹಳ್ಶೂವಿ) ದಿವ್ಯವಾದ 

ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿ (ಎಂಗಳ್ ತನಿನಾಯಕನೇ ಎಮಕ್ಕು ಅರುಳಾಯ್ 

ಎನ್ನುಂ) ನಮಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯನಾಥನಾದವನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕು 

ಎಂದಂ ಬೇಡಲ್ಪಡುವನಾದ (ಈಶನ್ ಅವನ್) ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಮಿಯು 

(ಮಹಿಲ್ನ್ನು ಇನಿದು ಮರುವಿ ಉರೈಕೋಯಿಲ್) ಆನಂದದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಸ 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂದೂ (ಶೆಮ್ಕಯಲುಂ) ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಮೀನುಗಳೂ, 

(ವಾಳ್ಳೆಹಳುಂ) ಬಾಳೆ ಮೀನುಗಳೂ (ಶೆನ್ನಲಿಡೈ ಕುದಿಪ್ಪ) `ಕೆಂಭತ್ತದ 

ಪಯಿರಂಗಳ ನಡಂವೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರಲು (ಶೇಲ್ ಉಹಳುಂ) ಶೇಲ್ ಮೀನುಗಳೂ 

ಅವುಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ (ಶೆಬುಂಪಣೈ) ಸುಂದರವಾದ 

ತಟಾಕಗಳು (ಶೂಟ್ವೀದಿ ತೋರುಂ ಮಿಡೈನ್ನು) ದೊಡ್ಡ ಬೀದಿಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ 

ನೆರೆದಿರುವಂಥದೂ, (ವಂಂಗುಲ್ ಮದಿ ಅಹಡು ಉರಿಂಜುಂ ಮಣಿ ವರಾಡಂ) 

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಉದರವನ್ನು  ತೇಯಖವ ಮಣಿಮಯ 

ವಾದ ವಣಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ವೈಹುಂದ 

ವಿಣ್ಣಹರಂ, ಮಡನೆಂಜೇ, ವಣಂಗು) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಹುಂದ 

ಎಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು. 



೩೦ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳೆ 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೌಶೀಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ 

ಮಾಡಿದ ' ಕೂಡೆಟೇ ಅವನ ಪರತ್ವವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುದ ಪರತ್ವವನ್ನು 
ಇಲ್ಲಿ ಅನಂಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ವತಾರ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿತು. ಆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲನಾದ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಶಯನನನ್ನು 

'ನಾಗಪರ್ಯಂಕಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಹ್ಯಾ ಗತೋ ಮಧುರಾಂಪುರೀಂ' ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲ 

ಅನುಸಂಧಾನ ವಕಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಬೆಟ್ಟ ದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು “ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಿವೆ' 

ಎಂದು ಹೇಳಿತೋರುವಂತೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ 

ಹಡಗುಗಳ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸನಕಾದಿಗಳು 

ಪುಷ್ಪವರ್ಷಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು "ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಮಾಡಬೇಕು' 

ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡಂವ 

ದೇಶ ಅದು. ಇಂಥಸ್ವಾಮಿ ಆನಂದದಿಂದ ನೆಲಸಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಂಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, 

ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೀದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಉನ್ನತವಾದ 
ಮಣಿಮಾಳಿಗೆಗಳೂ, ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ತುಳುಕುವ ಅನೇಕಾನೇಕ ತಟಾಕಗಳೂ 

ತೋರುತ್ತಿವೆ. 

ಶಂಗು ಮಲಿತಂಡುಮುದಲ್ .ಶಕ್ಕರವು್ ಮುನ್ ಏಂಡುಂ 

ತಾಮಕೈಕ್ಕಣ್ ನೆಡಿಯಸಿರಾನ' ತಾನ್ ಅಮರುಂ 

ಹೋಯಿಲ್ 

ನಂಗ ಮಲಿಕಡಲ್ ಉಲಹಿಲ್ಮಲಿನೆಯೇದು ನಾಂಗೂರ್ 

ವೈಹುಂದ ನಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಲ್ ವಂಡರೈಯಂಂಂ ಪೊಲ್ಲ್ಶೂಟ್ಟ 

ಮಂಗೈೇಯೆರ್ ತವಾ್ತಲೈವನ್ ಮರುನಲರ್ ಶಮುಡಲ 

ತುಣೆಯ ನಾಳ್ನೀಶುಂ ಪರಕಾಲರ್ನ ಕಲಿಕಶ್ರಿ ಶೊನ್ನ 

ಶಂಗಮಲಿ ತನಿಟ್ಮಾಲೈೆ ಪತ್ತಿನ್ಸೈೆ ವಲ್ಲಾರ್ ಹಳ” 

ತರಣಿಯೊಡು ನಿಶುಂಬಾಳುಂ ತನಮೈ ಪೆರುವಾರೇ  ॥೧೦॥ 

(ಶಂಗು) ಶ್ರೀಖಾಂಚೆಜ ಸ (ಮಲಿತಂಡು) ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೌಮೋದಕಿ 
(ಶಕ್ಕ ರಮ್ ಮುದಲ್) ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನ ಮೊದಲಾದ ದಿವಾ ಯುಧಗಳನ್ನು 

(ಮುನ್ಏಂದುಂ) ಕಣ್ಣಿ ನ ಮುಂದೆಯೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ (ನಡಿಯ ತಾಮರೈ 



ಶೆಲಂಕೊಂಡ ವಿ 

ಕಣ್ಪಿರಾನ್ ತಾನ್) ನೀಳವಾದ ತಾವರೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ್ಯ' 'ದಿವ್ಯನಯನ 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು (ಅಮರುಂ ಕೋಯಿಲ್) ನಿತೃಷ ಸನಿಮಾಡ್ಯದ” 
ಸನ್ನಿಧಿಯಾದುದೂ, (ವಂಗಂಮಲಿ ಕಡಲ್ ಉಲಹಿಲ್ ಮಲಿವು ಎಯ್ಹು” 

ನಾಂಗೂರ್) ಹಡಗುಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ 
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವುದೂ ಆದ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 

(ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಲ್) ವೈಹಂಂದ ವಿಸ್ಥಾಹರ್ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ವಂಡು ಅರೈಯುಂ ಪೊಟ್ಲ್ಶೂಟ್ ಮಂಗೈಯರ್ ತಮ್ 

ತಲೈವನ್) ದುಂಬಿಗಳು ರೆಯಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೋಪುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತು 

ವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುಮಂಗೈನಾಡಿನವರಿಗೆ ನಾಯಕರೂ, (ಮರುವಲರ್ ತವರ 

ಉಡಲ್ ತುಣಿಯ ವಾಳ್ವೀಶುಂ) ಶತ್ರುಗಳ ಶರೀರಗಳು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ 

ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸುವವರೂ, (ಪರಕಾಲನ್) ಪರಕಾಲನ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀನಾಮ 

ವನ್ನುಳ್ಳವರೂ ಆದ (ಕಲಿಕನ್ರಿ) ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರವರು ' (ಶೊನ್ನ). 

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ (ಶಂಗಂಮಲಿ) ಶಂಗದ ಹಿರಿಯರು ಕೊಂಡಾಡತಕ್ಕ (ತಮಿಟ್ 

ಮಾಲೈ ಇವೈಪತ್ತು) ತಮಿಳಿನ ವಾಲೆಯಾದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಶುರಗಳನ್ನು 
(ವಲ್ಲಾರ್ಹಳ್) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು (ತರಣಿಯೊಡು ವಿಶುಂಬು ಆಳುಂ 

ತನ್ಮೈ ಪೆರುವಾರ) ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಪರಮ ಪದವನ್ನೂ ಆಳುವಂತಹ 

ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ದಿವೃಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಥದು ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಯುಧ 

ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿತ್ಯವಾಸ 

ವಣಾಡುವಂಥದು. ಸಾಗರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ 

ಬೆಳೆದಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಹುಂದವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು 

ಕವಿಗಳು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಿರುಮಂಗೈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ವಾಹಕರು. ಇದನ್ನ 

ನುಸಂಧಾನವಣಡುವವರು ಉಭಯವಿಭೂತಿಗಳಿಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. 



ಮೂರನೆಯ ಪತ್ತು-- ಹತ್ತನೆಯ ತಿರುನೊಟ್ 

*ತಿರುಮಡಂದೈ?' 

ಪ್ರೆವೇಶ 

ಆಶ್ರಿತರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡುವ ಶೀಲವನ್ನುಳ್ಳೆವನೂ 
ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗುವವನೂ ಆದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪುರುಷಕಾರ 
ಭೂತೆಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿತ್ಯ 

ಸೂರಿಗಳು ಸಹ, "ಇದು ಎಂಥ ಶೀಲಗುಣ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ !' ಎಂದು ವಿಸ್ಮಯ 

ಪಡುವರು. ಹೀಗೆ ಸೂರಿಸೇವ್ಯನೂ, ಸುಶೀಲನೂ, ಅಸುರ ನಿರಸನನೂ, 

ಪರಮ ಸುಂದರನೂ ಆದ ಸರ್ವಶೇಷಿಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ 

ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ನಿತ್ಯವಾಸವಕಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿ, 'ನೀನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 

ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೊರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸು' 
ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ತಿರುಮಡಂದೈ ಮರ್ಣಮಡಂದೈ ಇರುಸಾಲುಂ ತಿಹಣಿ 

ತಿನೀನೈಹಳ್ ಪೋಯ" ಆಹಲ ಅಡಿಯವರ್ಹಳ್ಳಿನ್ರುಂ 

ಅರುಳ್ ನಡಂದು ಇನ್ಟೇುಲಹತ್ತನರ್ ಪಣಿಯೆವಾನೋರ್ 

ಅನುರ್ನ್ಸು ನತ್ತ ಇರುಂದ ಇಡಂ ಪೆರುಂಪುಹಟ್ 

ನೇದಿಯೆರ್ನಾಟ್ 

ತರುಂ ಇಡಂಗಳ್ ಮುಲರ್ಹಳ* ವಿಂಹು ಕೇದೈಹರ್ಳ 

. ಶೆಂಗೆಟುಫೀರ್ 

ತಾಮಕೈಹಳ್ ತಂಡಗಳ" ಶೋರುಂ ಇಡಂಗಳ್ ತೋರುಂ ತಿಹಬ 

ಅರುವಿಡಂಗಳ್ ಪೊಟ್ಲ್ ತುನಿ ಎಟಿಲ್ ತಿಹಟುಂ 

ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯೆನಿಣ್ಣ ಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 

ual 



ತಿರುಮಡಂದೈ, ಟು 

(ಇರುಪಾಲುಂ) ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ತಿರುಮಡಂದೆ ಮಣ್ ಮಡಂದೈತಿ, 

ಹಟ) ಶ್ರಿದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯರು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿರಲು (ಅಡಿ: 

ಯವರ್ ಹಳ್ಳು ತೀವಿನೈ ಹಳ್ ಪೋಯ್ ಅಹಲ) ಆಶ್ರಿತರ ತೀವ್ರವಾದ 

ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಹಾಗೆ (ಎನ್ರುಂ ಅರುಳ್ನಡಂದು) ಯಾವಾಗಲೂ. 
ಕೃಪೆವಕಾಡುವವನೂ (ಇವ್ವೇಲಿಲಹತ್ತವರ್ ಪಣಿಯ) ಸಪ್ತಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ವರಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವವನೂ, (ವಾನೋರ್ ಅಮರ್ನ್ನು ಏತ್ವ) ನಿತ್ಯ 

ಸೂರಿಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ತೋತ್ರವಾಡಲ್ಲಡುವವನೂ ಆದ 

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯು (ಇರುಂದ ಇಡಂ) ದಯಮಾಡಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 

ವಾದುದೂ, (ಪೆರು ಪ್ರಹಣ್ ವೇದಿಯರ್ ವಾಟ್ತರುಂ) ಮಹತ್ತರವಾದ 

ಕೀರ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ವೈದಿಕರು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕಳಗಳನ್ನುಳ್ಳುದೂ, 

-(ಮಲರ್ಹಳ್ಮಿಹು) ಪುಷ್ಪ ಸಮ್ಮ ದ್ಧಿ ಯನ್ನುಳ್ಳೆ ೈ (ಕೇದ ೈಹಳ್ )ತಾಳಗಿಡಗಳೂ 

(ಶೆಂಗಟುನೀರ್ ತಾಮರೈಹಳ್) ಶೆಂಗಟುನೀರ್ ಹೂಗಳೂ ತಾವರೆಗಳೂ 

(ತಡಂಗಳ್ ತೋರುಂ) ತಟಾಕೆಗಳ ತುಂಬ ಇರುವುದಾಗಿ (ಇಡಂಗಳ್ ತೋರುಂ 

ತಿಹಲ) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದೂ, 

(ಪೊಟ್ಲ್) ತೋಪುಗಳು (ಅರು ಇಡಂಗಳ್ ತಲುವಿ) ಆಕಾಶ ಸ್ಮಲಗಳನ್ನು 

ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ (ಎಟೌ್ಲ್ತಿಹಟುಂ) ಸೌಂದರ್ಯವು ಬೆಳಗುತ್ತಿರು 

ವುದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣ ಹರಂ, 

ಮಡನೆಂಜೇ, ವಣಂಗು) ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ ಭವ್ಯ 

ವಾದ-ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು, 

'ನಶಶ್ಚಿ ನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶ್ರಿತರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು 

ವಂತೆ ಪ್ರರುಷಕಾರ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀದೇವಿಯೂ 'ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೈಬಿಡ 

ಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭೂದೇವಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ 

ಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತರ ಬಗೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ: 

ಅವನ. ಕೃಪಾವರ್ಷವೇ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು. *ಸಂಸಾರೇಷುನರಾಧವಕಾನ್ 

ಕ್ಷಿಪಾಮಿ'--ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ. ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಆಶ್ರಿತರ `ಬಗೆಗೆ 

ಅವನು ಕರುಣೆ ತೋರುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪಗಳು "ಈ-ಜಾಗ ನಮಗೆ 

ಇರುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಲ್ಲ' ಎಂದು ಆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. "ಹೀಗಿರುವ 
3 



೩೪ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಈ ದೇವನಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯಣೀಯರಿಲ್ಲ'--ಎಂದು 

ಏಳು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವವರೂ ಈ ದೇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವರು. ಈ ಸಂಸಾರ 

ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪ ಸ್ಫಸಂಸಾರಗಂಧರಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೂ ಬಂದಿದ್ದು 

ಅಶ್ರಯಿಸುವದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಇಸುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ತ, ಇದಂ. 

ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ತಡುಗೆ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ನೆಲಸಿರುವ ಜಾಗ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ 

ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹೂ ಗಿಡಗಳು, ತಾವರೆ ಮೊದಲಾದವು 

ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಭನ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು 

ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನೆನ್ಸಿವಿಹು ನೆರಕನ್ ಉರಂ ಅಡುಅಟ್ಯೆ ವಿಶಿರುಂ ನಿರಲಾಬ್ 

ತಡಳ್ಳೈಯೆನ್ ನಿಣ್ಣನರ್ ಹಳ್ಳು ಅನ್ರು 
ಕುನ್ರುಕೊಡು ಕುಕ್ಕಿ ಕಡಲೈ ಕಡಂದು ಅಮುದಮುಳಿಕ್ಕುಂ 

ಕುರುಮಣಿ ನಿನ್ ಅರಮುದಂ ಕುಲನಿ ಉಕ್ಕಿ ಕೋಯಿಲ್ 

ಎನ್ರುಮಿಹು ಹೆರುಂಕೆಲತ್ತೆಲೌಲ” ನಿಳಂಗು ಮರೈಯೋರ್ 
ಏಲ್ಶೈಯಂಂ ಕೇಳ್ವಿಹಳುಂ ಇಯೆಪ್ರೆ ಸೆರುಂಗುಣತ್ತೋರ್ 

ಅನ್ರುಉಲಹಂ ಪಡೈತ್ತನನೈ ಅಸೈಯೆನರ್ಹಳ್ 

ನಾಂಗೊರ್ ಅರಿಮೇಯೆ ನಿಣ್ಣಹರೆಂ ನಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 

॥೨॥ 
(ವೆನ್ರಿವಿಹುನರಕನ್) ಜಯಶೀಲನಾದೆ ನರಕಾಸುರನ (ಉರವರ್ ಅದು 

ಅಟಿಯ) ಸೊಕ್ಕುನಾಶವಾಗುವಂತೆ (ವಿಶಿರುಂ ವಿರಲ್ ಆಟಿ ತಡಕ್ಕೈಯನ್) 

ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಲಾದ ಬಲಿಷ್ಕವಾದ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನವನ್ನು ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ 
ಶ್ರೀಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನೂ, (ಅನ್ರು ವಿಣ್ಣವರ್ಹಳ್ಳು) ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವಳೆಗಳಿಗಾಗಿ (ಕುನ್ರುಕೊಡು ಕುರೆ ೈಕಡಲೈ 

ಕಡೈಂದು) ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು 
ಮಧಿಸಿ (ಅಮುದಂ ಅಳಿಕ್ಕುಂ) ಅಮೃತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟವನೂ, (ಕುರು 

ಮಣಿ) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರತ್ನದಂತಿರುವವನೂ, (ಎನ್-ಆರ್ ಅಮುದಂ) ಎನಗೆ 



ತಿರುನಂಡಂದೆ ೈ ೩೫ 

ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಮೃತದಂತಿರುವನೂ ಆದ ಭಗವಂತನು (ಕುಲವಿ ಉರೈ 

ಕೋಯಿಲ್) ಕೊಂಡಾಟದೊಡನೆ ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯದೇಶವಾದುದೂ, (ಎನ್ರುಂ 

. ಮಿಹು ಪೆರುಶೆಲ್ವತ್ತು ಎಟಲ್ ವಿಳೆಂಗುಂ) ಎಂದೆಂದೂ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಅಮಿತವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೊಗಸು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂಶಿರುವರೂ, .(ಮರೈಯೋರ”) 

ವೇದವನ್ನಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರೂ (ಏಟ್ಶೈಯುಂ ಕೇಳ್ವಿ ಹಳುಂ ಇಯನ್ರ ಪೆರು 

ಕುಣತ್ತೋರ*) ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕರಿಸಿದ ಮಹಾ 

ಗುಣಶಾಲಿಗಳಾದವರೂ (ಅನ್ರು ಉಲಹಂ ಪಡೈತ್ತವನೈ ಅನೈಯವರ್ಹಳ್) 

ಮೊದಲು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ವಿಪ್ರರು 

ಬಾಳುತ್ತಿರಂವ (ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣ ಹರಂ ವಣಂಗು, ಮಡನೆಂಜೇ) 

ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣ ಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿ, ಎಲೈ ಭವ್ಯ 

ವಾದ ಮನಸ್ಸೇ, ಸೇವಿಸು. 

ತಾನು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜಯಭೇರಿ ಹೊಡೆದವನಾಗಿ ನರಕಾಸುರ 

ಶತ್ರು ಭಯಂಕರನಾಗಿದ್ದ. ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಡಿ 
ತಿರಿಯುವಂತೆ ವಕಾಡಿದನಿವನು. ಅವನ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಜಾಜ್ವಲ್ಯವರಾನವಾದ ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಪರ 

ಮಾತ್ಮನು ಆ ನರಕನನ್ನು. ನಿರ್ಮೂಲವರಾಡಿ ದೇವಜಾತಿಯವರು ನೆಮ್ಮದಿ 

ಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲದೆ 
ಆ.ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರಮಥನವಣಡಿ ಅಮೃತವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ. 

ದೇವತೆಗಳು 'ನೀನು ನಮಗೆ ಬೇಡ; ನಮಗೆ ಕ್ಷಾರಸಮುದ್ರದ ಸಾರವೇ ಸಾಕು' 
ಎನ್ನಲು ಅನರ್ಫವಾದ ಆ ರತ್ನಪ್ರಾಯನು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳು ನೋಯುವಂತೆ 

ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಕರಿಸಿದನು. ದೇವತೆ 
ಗಳ ಅಮೃತದಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರರುಗಳ ಅಮೃತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮಾ. ಅವನು 

ನಿತ್ಯಸನ್ನಿಧಿ ವರಾಡಿರುವನು ಈ ದಿವ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮಗುಣ. ಪ್ರಚುರರಾದ 
ವರೂ, ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಿಸಿದವರೂ ಆದ ವಿಪ್ರಶ್ರೇಷ್ಠರು ಭಗವದನು' 

ಭವದಿಂದ ಧನ್ಯರಾಗಿರುವ ದೇಶ ಇದು. ಇಂಥ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, '` 



ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಉಂಬರುಂ ಇವ್ವೇಟುಲಹುಂ ಏಲ್ ಕಡಲುಮೆಲ್ಲಾಂ 
ಉಂಡಪಿರಾನ್ 

ಅಂಡರ್ ಹಳ್ ಮುನ್ ಕಂಡು ಮಹಿಟ್ನು ಎಯ್ಯ್ದ 

ಕುಂಬಮಿಹು ಮದಯೂನ್ಸೈ ಮರುಸ್ರೊಶಿತ್ತು ಕಂಜನ್ 
ಕುಂಜಿಪಿಡಿತ್ತು 

ಅಡಿತ್ತ ಪಿರಾನ್ ಕೋಯಿಲ್ ನುರುಂಗೆಂಗುಂ 

ಸೈಂಪೊನೊಡು ನೆಣ್ಮುತ್ತಂ ಸಲಪುನ್ನೈಕಾಟ್ಸಿ 

ಪಲಂಗನಿಹಳ್ ತೇನ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಸಡಮ ಅರವು ಏರ್ ಅಲ್ ಹುಲ್ 

ಅಂಬನೈಯಕಣ್ ಮುಡನಾರ್ ಮಹಿರ್ಲವು ಎಯು್ದು 

ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು ಮಂಡನೆಂಜೇ 

Wal 

(ಉಂಬರುಂ) ದೇವಜಾತಿಗಳವರೂ (ಇವ್ವೇಟುಲಹಂ) ಈ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳೂ, 

(ವಿಟ್ ಕೆಡಲುಂ) ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಗಳೂ (ಎಲ್ಲಾಂಉಂಡಪಿರಾನ್) ಎನ್ನುವ 

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದ 

ಉಪಕಾರಶೀಲನೂ, (ಮುನ್) ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಅಂಡರ್ ಹಳ"ಕಂಡು 

ಮಹಿಟ್ವು ಎಯ್ದ) ಅಂಡದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಗೋಪಾಲಕರು ಕಣ್ಣಿಂದ 

ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ (ಕುಂಬಂಮಿಹುಮದಯಾನೈ ಮರುಪ್ಪೃ 

ಒಶಿತ್ತು) ಕುಂಭದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತಕವನ್ನುಳ್ಳುದೂ, ಮದಿಸಿ 
ದುದೂ ಆದ ಕುವಲಯಕಾಫೀಡದ ದಂತಗಳನ್ನು ' ಮುರಿದು (ಕಂಜನ್ಕುಂಜಿ : 

ಪಿಡಿತ್ತು) ಕಂಸನ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು (ಅಡಿತ್ತ) ಅವನನ್ನು ನಾಶಪಡಿ 

ಸಿದ (ಪಿರಾನ್). ಉಪಕಾರಕನೂ. ಆದ ಭಗವಂತನು ಇರುವ (ಕೋಯಿಲ್) 

ದಿವ್ಯದೇಶವಾದುದೂ, (ಮರುಂಗು ಎಂಗುಂ ಪಲಪ್ಪನ್ನೈ) ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪುನ್ನೈವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. (ಪೈಮ್ ಪೊನೊಡು 
ವೆಣ್ ಮುತ್ತಂ ಕಾಟ್ಬ), ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿ ನಿಂತು ಸುಂದರವಾದ 
ಹೊನ್ನನ್ನೂ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವುದೂ, (ಪಲಂಗ 

ನಿಹಳ್ತೇನ್ಕಾಟ್ಬ)ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳೂ ಜೇನನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದೂ, 

(ಪಡಮ್ ಅರವು ಏರ್ ಅಲ್ಹುಲ್ ಅಂಬು ಅನೈಯಕಣ್) ಹೆಡೆಯನ್ನೆತ್ಹಿದ 



ಶಿರುಮಂಡದೈ ೩೭ 

ಸರ್ಪವನ್ನು ಹೋಲುವ ನಿತಂಬ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ಅಂಬಿನಂತೆ ನಿಶಿತವಾದ ಕಣ್ಣು 

ಗಳನ್ನೂ ಉಳ್ಳ (ಮಡವಾರ್ ಮಹಿಟ್ವು ಎಯ್ದುಂ) ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಆನಂದದಿಂದ 

ಬಾಳುವ ಜಾಗವಾದುದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು 

ಮಡನೆಂಜೇ) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ 
ಭವ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು. 

ಕಂಸನಿರಸನವನ್ನಿಲ್ಲಿ . ಅನುಸಂಧಾನ - ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಪ್ರಳಯದಿಂದ 

.  ನೋವುಂಟಾಗದಂತೆ ದೇವಜಾತಿಯೇ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ 

'ಲ್ಲಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಉಪಕಾರಕನವನಂ. ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದಂ ಅವತರಿಸಿ ಗೋಪಾಲಕ 

ರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಸಂಶೋಷಿಸುವಂತೆ ಕುವಲಯಾಪೀಡವನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ 

ಕಂಸನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಲಹಿದ ಪರಮೋಪಕಾರಕನು. ವಾಸವಾಡುವ 

ಸ್ಥಾನ ಇದಂ. ಸುರ ಹೊನ್ನೆ ಹೂಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅರಳಿರು 

ವಂತಹ ದೇಶ ಇದು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವಧುರರಸ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯು 

"ವುದು. ಭವ್ಯರುದ ನಾಗರಿಕ ಸ್ಥಿ ಯರು ಯಕಾವಾಗಲೂ ಅನಂದಪಡುವ 

ಜಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಓಡಾದ ಆಳ*ಅರಿಂತಿಂನ್ ಉರುವವಾ್ ಅಡು ಕೊಂಡು 

ಅನ್ರು ಉಲಸ್ಸಿಲ್ 
ನಿಹು ಪೆರುವರತ್ತ ಇರಣಿಯನೈ ಸತ್ತಿ. 
ನಾಡಾದ ವಳ್ ಉಹಿರಾಲ್ ಸಿಳಂದು ಅವನ್ ತನ್ . 

ನುಹನುಕ್ಕು 

ಅರುಳ್ ಶೆಯೆಸ್ದಾನ್ ಮಾಟುಂ ಇಡಂ ಮಲ್ಲಿ ಹೈಶೆಂಗೆಟಿನೀರಿ್ 

ಶೇಡೇರುವಂಲರ್ ಶೆರುನ್ನಿ ಕೆಟಿಂಕಮುಕಮ್ಪಾಳ್ಳೆ 

ಕೆಣ್ಣಹಂಗಳ್ ಮುಣನಾರುಂ ವಣ ಪೊಟ್ಲಿನೊಡೇ 
| ಆಡೇರು ವಯೆಲ್ ಆಲೆ ಪ್ಪುಹ್ಟ ಕಮಟುವಂತ್ 

ನಾಂಗೂರ್ ಅಕಿಮೇಯವಿಣ್ಣ ಹರಂ ನಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 1೪॥ 

(ಅನ್ರು) ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಓಡಾದ). ಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದ (ಆಳ್ 

ಅರಿಯಿನ್ ಉರವಂ ಅದು ಕೊಂಡು) ನರಸಿಂಹರೂಪಿಯಾಗಿ (ಉಲಪ್ಪಿ ಲ್ 

ಮಿಹುಖೆರುವರತ್ತ) ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ, ವರಗಳನ್ನು 



೩೮ ಪೆರಿಯ ತಿರೆಂಮೊಳಿ 

ಪಡೆದವನಾದ (ಇರಣಿಯನೈ ಪಶ್ಚಿ) ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 

(ವಾಡಾದವಳ್ ಉಹಿರಾಲ್ ಪಿಳೆಂದು) ಸ ೈಲ್ಪವೂ ಬಾಗದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನಖ 

ಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೀಳಿ (ಅವನ್ ತನ್ ವಂಹನುಕ್ಕು ಅರಂಳ್ಶೆಯ್ದಾನ್) 

ಅವನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿದ ಸ್ವಾವಿಂಯು (ವಾಟಿಂಂ 
ಇಡಂ) ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ ದಿವ್ಯ ದೇಶವಾದುದೂ, (ಮಲ್ಲಿಹೈ ಶೆಂಗಟು 

ನೀರ್ ಶೇಡು ಏರುಮಲರ್ ಶೆರುಂದೀ) ಮಂ್ಲಿಗೆ, ಶೆಂಗಟುನೀರ್ ಕುಸುಮ, 

ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಅರಳಿರಂವ ಹೂಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸುರಹೊನ್ನೆಗಳು (ಶೆಚು 

ಕಮುಕವರ್ ಪಾಳೆ) ಸುಂದರವಾದ ಅಡಿಕೆಯ ಹೊಂಬಾಳೆಗಳು, (ಶೆಣ್ಣಹಂಗಳ್) 

ಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಗಳಂ (ಮಣಂನಾರುಂ) ಪರಿಮಳವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡು 

ತ್ರಿರುವಂಥದೂ, (ವಣ್ ಪೊಟ್ಲಿನ್ ಊಡೇ) ಸುಂದರವಾದ ತೋಪುಗಳ 

ನಡುವೆ (ಆಡು ಏರಂವಯಲ?) ಕಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಅರೆಯಲು ವಣಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶ 

ಗಳಲ್ಲಿ (ಆಲೈಪ್ಪುಹೈ ಕವಂಟುವರ್) ಕಬ್ಬಿನ ಆಲೆಮನೆಯ ಹೊಗೆ ಪರಿಮಳಿಸಂ 

ವಂಥದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣ ಹರಂ ವಣಂಗು ವಂಡನೆಂಜೇ) 

ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣ ಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ ಒಳ್ಳೆಯ 
ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು.. 

"ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ' ಎಂದು ಸ್ಟುತಿಸಿರುವಂತೆ ನೃಸಿಂಹವೆಂಬಂವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ 
ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತೋರಿದ ಆ ಸ್ವಾಮಿ, "ಈ ಕಂಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ 

ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶೋರಿಸು'' ಎಂದು ಘರ್ಜಿಸಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕುವಾರನನ್ನು 

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ, ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಿಸ್ಸಂಖ್ಯ 

ವಾದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವತೆ 

ಗಳೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಆಗಿಹೋಯಿತು. ಆ 

ಹಿರಣ್ಯಕನ ವಕ್ಷೋವಿದಾರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಬಾಗದಂತಹ ವಜ್ರನಖ 
ಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನನ್ನು ಸೀಳಿಹಾಕಿದ. "ನನ್ನ ಕರುಣೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗದೆ 

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮುಗಿದುಹೋದನಲ್ಲ'-ಎಂಬ ಕೊರೆ ತೀರುವಂತೆ ಅವನ ಮಗನ 
ಮೇಲೆ ದಯಕಾವರ್ಷ ವರಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಆಯಕಾಸವೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ 
ಆನಂದಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವನು ನೆಲಸಲು ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾ ನವಾಯಿತು ಈ ದಿವ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪುಷ್ಪಸಮೃ ದ್ಕಿ ಇದರ ಚೆಲುವನ್ನು ಮಿಗಿಲಾಗಿಸಿದೆ. 



ತಿರುಮಡಂದೈ ರ್ತಿ 

ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಹರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು ಎಂದಂ 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಕಂಡನರ್ತರ್ನ್ ಮನಂ ಮಹಿಟಿ ಮಾನಲಿತನ್ ನೇಳ್ವಿ 

| ಕಳೆನಿನ್ 
ನಿಂಹು ಶಿರುಕುರಳಾಯೆ್ ಮೂನದಡಿ ಎಶ್ರಿರಂಸ್ಹಿಟ್ಟು - 

ಅಂಡನೊಂಂ ಇವ್ಚಲೈ ಕಡಲುಂ ಅನನಿಹಳುಮೆಲ್ಲಾಂ 

ಅಳಂದಸಹಿರಾನ್ 

ಅನುರುವಾ್ ಇಡಂ ನಳೆಂಕೊಳ್ ಪೊಟ್ಲ್ ಅಯೆಲೇ. 

ಅಂಡಂ ಉರುಮುಬವು ಒಲಿಯುವು್ ನಂಡಿನೆಂಗಳ್ 
ಒಲಿಯುಂನಾ್ 

ಅರುಮಕೈಯಿಸನೊಲಿಯುಂ ನುಡನಾರ್ 

ಶಿಲಂಬಿನೊಲಿಯೆೊಂನತ* 

ಅಂಡಂ ಉರುನಾ್ ಅಲೈಕಡಲಿಸೊಲಿ ತಿಹಟು 

ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 
1೫॥ 

(ಕಂಡವರ್ ತವ್ ಮನಂ) ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸೂ (ಮಹಿಟ) ಆನಂದ 

ಪಡುವಂತೆ (ವರಾವಲಿ ಆನ್ವೇಳ್ಳಿ) ಮಹಾಬಲಿಯ ಯಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

(ಕಳವಿನ್ಮಿಹು) ವಂಚನೆಯಿಂದ (ಶಿರುಕುರಳ್ಆಯ್) ಚಿಕ್ಕ ವಾವಂನರೂಪಿ 

ಯಣಗಿ ಬಂದು (ಮೂವಡಿ ಎನ್ರು ಇರಂದಿಟ್ಟು) ಮೂರಡಿ ನೆಲವನ್ನು ಕೊಡು 

ಎಂದು ಯಾಚಿಸಿ (ಅಂಡಮುಂ) ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳನ್ನು (ಇವೈ ಅಲೈ ಕಡಲ್ 

ಅವನಿಹಳುಂ) ಅಲೆಗಳೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಭೂಮಂಡಲ 
ವನ್ನೂ (ಎಲ್ಲಾಂ) ಮ ತ್ರೈಲ್ಲವನ್ನೂ (ಅಳಂದ ಪಿರಾನ್) ಅಳೆದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ 

ಸ್ವಾಮಿಯು (ಅಮರುಂ ಇಡಂ) ನಿತ್ಯ ವಾಸವರಾಡುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ದೇಶ 

ವಾದುದೂ, (ವಳ್ಮರ್ ಕೊಳ್ ಪೊಲಿಲ್ ಅಯಲೇ) ಸುಂದರವಾದ ತೋಪು 

ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ (ಅಂಡಂ ಉರುಮುಟವು ಒಲಿಯಂಂ)' ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿ 
ಸುವ ವಾದ್ಯಭೋಷಗಳೂ, (ವಂಡು. ಇನಂಗಳ್ ಒಲಿಯಂಂ). ದುಂಬಿಗಳ 

ಹಿಂಡಿನ ರೆಯೀಂಕಾರವೂ, .(ಅರುಮರೈ ಯಿನ್ ಒಲಿಯಂಂ) ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದ ವೇದ 
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ಗಳ ಘೋಷವೂ (ಮಡವಾರ್ ಶಿಲಂಬಿನ್ ಒಲಿಯುಂ) ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳೆ 

ಕಾಲಂದುಗೆಗಳ ಶಬ್ದವೂ (ಅಂಡಂ ಉರುಂ ಅಲೈಕಡಲಿನ್ ಒಲಿ ತಿಹಟುಂ) 

ಅಂಡಭಿತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಏಳುವ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾದ ಪ್ರಳಯಕಾಲದ 

ಸಾಗರದ ಘೋಷದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿವೇಯ 

ವಣ ಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣ ಹರಂ 

ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಲೈ ಭವ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು. 

ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ 

ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತನ್ನ ಚರಣ ಪಂಕಜದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸಕಲ ಚರಾಚರ 
ಗಳನ್ನು ಅನಃಗ್ರಹಿಸಿದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನಂಸೆಂಧಾನ ವಣಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನು 

ಕೂಲರು, ಪ್ರತಿಕೂಲರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡವರ ಮನಸ್ಸು 
ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗುವಂತೆ ದಿವ್ಯರೂಪ ಧರಿಸಿ ಸ್ವಾವಿಂ ಮಹಾಬಲಿಯ ಯಜ್ಞ 

ವಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದನಂ, "ಇವನು ದೇವಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು 

ಯಾರಿಗೂ ತೋರದಂತೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡಂ ಬಂದನವನು, 

ಮೂರಡಿಯ ನೆಲವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದ ಅವನು ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನು ,. ದಾನಧಾರೆ 

' ಕೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣವೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ಆಕಾಶ 
ವನ್ನೂ 'ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೂ ಸಾಗರಗಳನ್ನೂ ಅಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯ 

ವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಪರಮೋಪಕಾರಕ ವಾಸಿಸುವ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನ ಇದು. 
ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊಬಗಂ ವರ್ಣನಾತೀತ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರಂವ "ತೋಪುಗಳು, 

 ಅಂಡಕಟಾಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಶವ ವಾದ, ಘೋಷ ಮಧಂಪಾನ ವಾಡಿ ಮತ್ತ 

ರಾದ ಭೃಂಗಗಳೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿ, ವೇದಘೋಷ, ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನ ದ್ಮರಾದ 

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಂಜೀರ ಧ್ವ ನಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. 

ನಾಳ್ನೆಡುಂಗಣ್ ಮಲರ್ ಕ್ಯೂನ್ನೆ ಲ್ನೈೈತಿಲಿಕ್ಕಾ 

'ಇಲಂಗೈ 'ಮನ್ನನ್ 

- ಮಂಡಿ ವತ ತೋಳಿರುಪದುಂ ಪೋಯ ಉದಿರ 

`ತಾಳ್ನೆಡು ತಿಣ್ಶಿಲೈನಳ್ಳಿತ್ತ ತಯೆರತನ್ ಶೆಯ್ ನರ್ನತರ್ನ 

ತನಿಚ್ಚ ರಣ್ ವಾನವರ್ಕ್ಯರಶು ಕರುಡುವಿಂಡಂ ತಡಮಾರ್ 
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ಶೇಣಿಡಂಗೊಳ” ಮಲರ್ಕ್ಯಮಲಂ ಶೇಲ್ ಕಯೆಲ್ಹಳ್ ವಾಳ್ಳೆ 

ಶೆನ್ನೆಲೊಡುಮುಡುತ್ತು ಅರಿಯೆ ಉದಿರ್ನ್ನ ಶೆಬುಮುಂತ್ರನಂ” 

ನಾಳ ನೆಡುಂಗಣ್ ಕಡ್ಕೆಶಿಯರ್ಹಳ್ ವಾರುಂ ಅಣಿ 

ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯೆ ವಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 
॥೬॥ 

(ವಾಳ್ ನೆಡಂ ಕಣ್) ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಹರಿತವಾದುದೂ ನೀಳವಾದುದೂ ಆದ 

ನೇತ್ರಗಳನ್ನೂ, (ಮಲರ್ಕೂಂದಲ್) ಹೂ ಮುಡಿದ ತಲೆಗೂದಲನ್ನೂ 

ಉಳ್ಳ (ಮೈತಿಲಿಕ್ಕಾ) ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ 
(ಇಲಂಗೈಮನ್ನನ್ ಒರುಪದಂ ಪವಬಡಿಯುಂ ಇರುಪದು ತೋಳುಂ) ರಾವಣನ 
ಹತ್ತು ತಲೆಗಳೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ತೋಳುಗಳೂ (ಪೋಯ್ಉದಿರ) ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿ 

ಉದುರುವಂತೆ (ತಾಳ್ನೆಡು ತಣ್ ಶಿಲೈವಳ್ಳೆತ್ತ) ಹೆದೆಯನ್ನೇರಿಸಿದುದೂ 

ನೀಳವಾದುದೂ ದೃಢವಾದಂದೂ ಆದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ಸಿದ (ತಯರತನ್ 
ಶೇಯ್) ದಶರಥ ಪುತ್ರನೂ (ಎನ್ತನ್ತನಿಶರಣ್) ನನಗೆ ಅಸದೃಶನಾದ 

ರಕ್ಷಕನೂ (ವಾನವರ್ಕ್ಕುಅರಶು) ನಿತ್ಯಸೂರಿನಾಥನೂ ಆದ ಭಗವಂತನು 

(ಕರುದಂ೦ ಇಡಂ) ಮನ ಒಲಿದು ಇರುತ್ತಿರುವ ದಿವೃದೇಶವಾದುದೂ, 

(ತಡವರ್ ಆರ್ ಶೇಣ್ ಇಡಂ ಕೊಳ್) ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ತಂಂಬಿರುವುವೂ 

ಅವಕಾಶವಿರುವ ಜಾಗದಷ್ಟೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುವೂ ಆದ (ಕಮಲಂ 
ಮಲರ್) ತಾವರೆ ಹೂಗಳನ್ನೂ (ಶೇಲ್ಕಯಂಲ್ವಾಳೃ) ಶೇಲ್ಕಯಲ್ವಾಳೈ 

ಎಂಬುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು (ಶೆನ್ನೈೆಲೊಡುವಂಡಂತ್ತಾ) ಕೆಂಭತ್ತದ ಪಯಿರಂ 

' ಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ (ಅರಿಯ) ಕತ್ತರಿಸಲು (ಉದಿರ್ನ್ಮ ಶೆಟಿಂಮಂತ್ರಂ)ಅವುಗಳಿಂದ 

ಉದುರಿದ ಚೆಲುವಾದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು (ವಾಳ್ನೆಡಂ ಕಣ್ಕಡೈಶಿಯರ್ಹಳ್ 

ವಾರುಂ) ಕೂರಂಬಿನಂತೆ ನೀಳವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಅಂತ್ಯಜಾತಿಯ ಹೆಂಗಸರಂ 

ಬಾಚಿ ಇಡುವಂಶಹ ಜಾಗವಾದುದೂ ಆದ .(ಅಣಿನಾಂಗೂರ್ ಅರಿವೇಯ 

ವಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ) ತಿರುನಾಂಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿ 
ಮೇಯ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ್ನ ಹೋಗಿ, ಎಲೈ ಮನಸ್ಸೇ, ಸೇವಿಸು. 

ಹೊಳೆಯುವ ಅಲಗಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವರಾನವಾದವೂ ದೀರ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ 
ಪ್ರಸರಣವನ್ನುಳ್ಳವೂ ಆದ 'ಸುಂದರವಾದ ನೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸೌಗಂಧ್ಯಸೌಕು 
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ವಾರ್ಯಗಳನ ಹೂವಿನಂತೆ ಇರುವ ಮುಡಿಯನ್ನೂಉಳ್ಳ ಸೀತಾದೇವಿ 

ಯನ್ನು ಸೆರೆಯಿಟ್ಟಿ ರಾವಣನ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನೂ ದಿಕ್ಕು 

ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ದಶರಥಾತ್ಮಜನು ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. 

ಆಕಿಂಚನರಾದ ನಮಗೆ ಉಪಾಯಕಾಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಉಪಾಯವಾಗು 

ವವನೂ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಸೇವ್ಯನೂ ಒಲಿದು ಬಂದು ನಿತ್ಯ ವಾಸಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಇದು. ಜಗದಾಭರಣವಾದ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಮೇಯ 

ವಿಣ್ಣಹರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಧನ್ಯನಾಗು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನ ಸಿಗ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ತೀಮನೆತ್ತಾನ" ಕಂಜನೆದು ನಂಜನೈಯಿಲ್ ತಿರಿಯೆಯವ್ 

ಕೇನುಕನುನು್ ಪೂತನೈತನ್ ಆರುಯಿರುಂ ಶೆಹುತ್ತಾನ” 

ಕಾಮಸ್ಸೈೆ ಕಾನ್ ಪಯೆನ್ನೆ ಕರುಮೇಸಿ ಉಡೈ ಅನಸ್ಮಾನ್ 

ಡುವ ಪೊರುದು ಪುನಲ್ತುಕ್ಕಿ ತುಕ್ಕೈನುತ್ತುನ್ನಿ 

ನಾ ಮನತ್ತಾಲ್ ಮಂದಿರಂಗಳ" ನಾಲ್ನೇದಂ ಬನ್ನು 

ನೇಳ್ಚಿಯೋಡಾರಂಗೆಂ ನೆನಿನ್ರುಕಲ್ಪೆ ಪಯಿನು ಅಂಗು 

ಆಮ್ಮನತ್ತು ಮರೈಯವರ್ಹಳ್ ಸಯಿಲುಂ ಅಣಿ 
ನಾಂಗೂರ” ಅರಿಮೇಯ ನಿಣ್ಣ ಹರಂ ನಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 

| ॥೭॥ 

(ತೀವಂನಶ್ತಾನ್) ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಳ್ಳ (ಕಂಜನದು ವಂಜನೈಯಿನ್ ತಿರಿಯಂಂ) 

ಕಂಸನ ದುಷ್ಟಕ ತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂದು ಕೂರವಾ ದ ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ತಿರಿದುಕೊಂಡಿ 

ರುತ್ತಿದ್ದ (ತೇನುಕನುಂ ಪೂತನೈತನ್ ಆರುಯಿರುಂ) ಧೇನುಕೆ, ಪೂತನಿ ಇವರು 

ಗಳೊಡನೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ (ಶೆಹುತ್ತಾನ್) ನಾಶಪಡಿಸಿದವನೂ, (ಕಾಮನೈ 
ಪಯಂದ ಕರುಮೇನಿ ಉಡೈ ಅವಕ್ಕಾನ್) ವಂನ್ಮಥನನ್ನು ಪ್ರತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಂ 

ಕೊಂಡವನಾಗಿ ನೀಲವಂಣಿಯಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳ 

ವನೂ ಆದ ನನ್ನ ಸ್ಥಾ ಿ ಮಿಯು (ಕರುದು ಇಡಂ) ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು 

ವಂತಹ ದಿವೃಜೇಶವಾದುದೂ, (ಪ್ರನಲ್ ಪೊರುದು ತುರೈ ತುರೈಮುತ್ತಿ 

ಉನ್ನಿ) ಎಲ್ಲ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೆಗಳೇಳುತ್ತಿರುವ ಜಲಗಳು ಮಖತ್ತಾಗಳನ್ನು 

ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕುವಂಥದೂ, (ನಾ ಮನತ್ರಾಲ್) ನಾಲಗೆಯಿಂದಲೂ 



ತಿರುಮಡಂದೈ ಲ 

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ (ಮಂದಿರಂಗಳ್) ಭಗವನ್ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ (ನಾಲ್ವೇದಂ 

ಆರಂ ಆಂಗವರ್) ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನೂ ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನೂ (ನವಿನ್ರು) 

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ (ಕಲೈ) ಮತ್ತಿತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ (ಪಯಿನ್ರು) ಅಧಿಕರಿಸಿ 

(ಐನ್ನುವೇಳ್ವಿಯೊಡು)  ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳೊಡನೆ (ಅಂಗಂ ಆಮ್ 

ಮನತ್ತು) ಆಮುಷ್ಮಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಸಿದ ವಂನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರುವ (ಮರೈಯ 

ವರ್ ಹಳ್ಪಯಿಲುಂ) ವೈದಿಕರುಗಳು ನಿತ್ಯ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರಂವಂಥದೂ ಆದ 

(ಅಣಿ ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣ ಹರಂ ವಣ್ಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ) ನಾಂಗೂರಿ 

ನಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಮೇಯಂ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಎಲೈ ಭವ್ಯವಾದ 
ಮನಸ್ಸೇ, ಸೇವಿಸು. 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಜೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಕಂಸನೂ ಅವನ ಹಾಗೆಯೇ ವಂಚಿಸಿ ಕೆಣಲ್ಲಂತ್ತಾ ತಿರಿಯು 

ತಿದ್ದ ಧೇನುಕ, ಪೂತನಿ ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಹೆಸರೂ ಪ್ರಾಣವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ 

ಅಳಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವನು. ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅವನು ಕಾಮ 

ಜನಕ, ಅವನು ಒಲಿದು ಬಂದು ನೆಲಸಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ವೇದವೇದಾಂಗ 

ಪಾರಂಗತರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ತತ್ನರರೂ ಪರಿಶಂದ್ಹಾಂತಃಕರಣರೂ 
ಆದ ಭಾಗವತರು ನೆರೆದಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. 

ಕನ್ರದನಾಲ್ ವಿಳವು ಎರಿಂದು ಕನಿಉದಿರ್ತ್ತ ಕಾಳ್ಳಿ 

ಕಾಮರುಶೀರ್ ನಖಹಿಲ್ನಣ್ಣನ್ ಕಾಲಿಹಳ್ 

ಮುಂನ್ಕಾಪ್ಟಾನ್ 

ಕಂಸ್ರದನಾಲ” ಮಟಕ್ಕಿ ತಡತ್ತು ಕುಡಮಾಡುಕೂತ್ತನ” 
ಕುಲವುನುೇ ಇಡಂ ಕೊಡಿವುದಿಳಿಹಳ್ ಮಾಳಿಕೈ 

ಕೋಪುರಂಗೆಳ" 

ತುನ್ರು ಮಣಿಮುಂಡಸಂಗಳ್ ಶಾಲೈಹಳಿ ತೂಮಕೈಯೋರ" 
ತೊಕ್ಕು ಈಂಡಿ ತೊೋಖದಿಯೊಡು ವೀಹಪಯಿಲಂಂ ಶೋಲೈ 

ಅನ್ರು ಅಲರ್ಮಾಂಯಂ* ಮುದುಉಂಡು ಅಂಗು ಅಳಿಮುರಲಂಂ 

ನಾಂಗೂರ” ಅರಿಮೇಯ ನಿಣ್ಣಹರಂ ನಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 

॥೮॥ 



"ಏಳ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

(ಕನು ಅದನಾಲ್) ವತ್ಸಾಸುರನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು (ವಿಳವು ಎರಿಂದು) 

ಕಪಿತ್ಯಾಸುರನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ ಎಸೆದಂ (ಕನಿಉದಿರ್ತ್ತಕಾಳ್ಳಿ) ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು 
ಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿದ :ಯಂವಕನೂ, (ಕಾಮರುಶೀರ್) ಆಶಿಸುವ ಕಲ್ಕಾಣ ಗುಣ 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳವನೂ, (ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್) 'ಕಾಳಮೇಘವರ್ಣನೂ, (ವಂಂನ್ರು 

ಕಾಲಿಹಳ್ ಕಾಪ್ಟಾನ್) ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಳೆಯಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲು (ಕುನ್ರು ಅದನಾಲ್ ಮಜಿತಡುತ್ತಾ) ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಿಂದ 

ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆದವನೂ, (ಕುಡವರ್ ಆಡು ಕೊತ್ತನ್) ಘಟನರ್ತನವನ್ನು 

ಮಾಡಿದವನೂ ಆದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯು (ಕಂಲವುಂ ಇಡಂ) ಒಲಿದು ಬಂದಿರು 

ತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯದೇಶವೂ, (ಕೊಡಿ ಮದಿಳ್ಹಳ್) ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ 

'ಕೋಟೆಗಳನ್ನೂ (ಮಾಳಿಕೈೆ ಗೋಪುರಂಗಳ*) ವಕಾಳಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಗೋಪುರಗಳನ್ನೂ 

(ತುನ್ರುಮಣಿ ವಂಂಟಪಂಗಳೇ) ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಣಿಮಯವಾದ ಮಂಟಪ 

ಗಳನ್ನೂ (ಶಾಲ ಹಳ) ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದೂ, (ತೂಮರೈ 

`'ಯೋರ₹) ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (ತೊಕ್ಕು ಈಂಡಿ) ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ 

ಇರತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವಾದುದೂ (ತೊಟುದಿಯೊಡು) ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ (ಮಿಹ 
ಪಯಿಲುಂ) ತುಂಬಿ ಇರಂತ್ತಿರುವ (ಶೋಲೆ) ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ (ಆನ್ರು ಅಲರ್ 

ವಾಯ್) ಆವಾಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ (ಮದು ಉಂಡು) ಮಕರಂದ 

ವನ್ನು ಪಾನವಣಾಡಿ (ಅಂಗು ಅಳಿಮುರಲುಂ) ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಗಳು ಮೊರೆಯುತ್ತಿರು 
ವಂಥದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಹರಂ ವಣಂಗಂ ಮಡನೆಂಜೇ) 

ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ 
ಮನಸ್ಸೇ, ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸು. 

ಕಪಿತ್ಥಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಲು ವತ್ಸಾಸುರನನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಲೀಲಾರಸ 

ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಿತ್ಯಯುವಾ ಆದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೊಡನೆ 
'ಶ್ರಮಹರವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು . ಹೊಂದಿ .ಎಲ್ಲರ. ಚಿತ್ತವನ್ನೂ 
ಅಪಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. . ಗೋವರ್ಧನವನ್ನೆತ್ತಿ . ಪಶುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನವನು. 

: ಎಲ್ಲರೂ : ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಲೆಂದು . ಘಟನರ್ಶನವನ್ನಾಡಿದವನು ಅವನೇ. 

ಅವನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಂ ಬಂದಿರುತ್ತಿರುವ. ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದು. ಅತಿಭವ್ಯವೂ 

'ವುನೋಹರವೂ ಆಗಿ ಭಾಗವತರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯನ್ನುಳ್ಳುದು ಆ ದಿವ್ಯದೇಶ. 



ತಿರುಮಂಡದೆ ೈ i: 

ನಂಜನೈಯಾಲ್ ವಂದನಳ್ತನ್ ಉರುರುಂಡು ನಾರ್ಯತ್ತ 

ತಯಿರುಂಡು ನೆಣ್ಣೆಯೆಮುದುಂಡು ನಲಿನಿಕ್ಕ 

ಕೆಂಜನ್ ಉಯಿರದು ಉಂಡೆ ಇವ್ಪುಲಹುಂಡ ಕಾಳ್ಳೆ 

ಕರುದುವಿಂಡೆಂ ಕಾವಿರಿ ಶಂಡು ಅಹಿಲ್ಕನಕಂ ಉಂದು 

ಮಂಜುಲವು ಪೊಟಿ'ಲೂಡೆುಂ ನಯೆಲೂಡೆುಂ ವಂದು 

ವಳಂಕೊಡುಸ್ಸ ಮಾನುಕೈಯೋರ್ ಮಾನುಲರ್ಹಳತೂನಿ 

ಅಂಜಲಿತ್ತು, ಅಂಗು ಅರಿಶರರ್ಣಎನ್ರು ಇರೈಂಜುಂ ಅಣಿ 

ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯನವಿಣ್ಣ ಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ 

॥೯॥. 
(ವಂಜನೈ ಯಕಾಲ್ವಂದವಳ್ತನ್) ಕಪಟವೇಷದಿಂದ ಬಂದ ರಕ್ಕಸಿಯ 

(ಉಯಿರ್ ಉಂಡು) ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡವನೂ. (ವಾಯ್ತ್ವ ತೆಯಿರ್ 

ಉಂಡ) ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊಸರೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಂಡವನಾಗಿ (ವಲಿಮಿಕ್ಕ) ಅತ್ಯಂತ 

Hes (ಕಂಜನ್ ಉಯಿರದು ಉಂಡು) ಕಂಸನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಎ 

ಹರಿಸಿ (ಇವು ಎಲಿಹು ಉಂಡ) ಈ ಲೋಕಗಳಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಉಂಡವನಾದ (ಕಾಳೈ) ಯುವಕನಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಮಿಯು (ಕರುದುಂ ಇಡಂ) 
ಇಷ್ಟೆಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತಿರುವ. ದೇಶವಾದಂದೂ, . (ಕಾವಿರಿ) ಕಾವೇರಿ: ನದಿಯ 

(ಶಂದು, ಅಹಿಲ್, ಕನಕಂ ಉಂದಿ) ಚಂದನವೃಕ್ಷಗಳು, ಅಹಿಲ್ಮರಗಳು, 

ಸ್ವರ್ಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡುಬಂದು (ಮಂಜು ಉಲವು ಪೊಲೌಲೂಡಂಂ) 
ಮೇಘಮಂಡಲದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿರುವ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ವಯಲೂಡಂಂ) 
ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ವಂದು ವಳಂಕೊಡುಪ್ಪ) ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನುಂಟಂ 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ, (ಮಾಮರೈಯೋರಹಳ್ಮಾಮಲರ್ತೂವಿ ಅಂಜ 

ಲಿತ್ತು) ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ 
ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತಂ (ಅರಿ ಶರಣ್ ಎನ್ನು ಇರೈಂಜುಂ) "ಹರಿಯೇ, ನಿನ್ನ 

ಪಾದಗಳೇ ನಮಗೆ ಶರಣಂ'--ಎಂದಂ ಹೇಳಿ ಸ್ತಿತಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದೂ ಆದ 

(ಅಣಿನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣ ಹರಂ ವಣಂಗು ಮಡನೆಂಜೇ) ತಿರು 

ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವೇಯ ವಿಣ್ಣ ಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಎಲೈ ಮನಸ್ಸೇ, 
ಸ ಸೇವಿಸು, | 



೪ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃತ್ತಿ ಶ್ರಮ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದ ಪೂತನಿಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನುಂಡ, 

ಕೈಗೆಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನುಂಡ. ಕಂಸನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಉಂಡ. 

ಅನುಕೂಲರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕೂಲರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಏನೂ 

ಭೇದವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ! ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನುಂಗಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದಂತೆ! ಕಾವೇರಿಯಂ ತನ್ನ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಚಂದನ 

ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿರವಧಿಕ 

ಸಂಪತ್ತುನ್ನುಂಟುವರಾಡಲಂ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪ್ರಶ್ರೇಷ್ಠರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ 

ಅಂಜಲಿವಕಾಡಿ, "ಕಾವೇರಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಮ್ಮನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ನಮಂಗೆ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದನು' ಎಂದು ಹೇಳಿ 

“ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಾಯ' ಎಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಂ 
ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ಅಂಥ ದಿವ್ಯದೇಶವನ್ನು 

ಸೇರಿ ಸೇವಿಸೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಶೆನ್ರು ಶಿನನಿಡೈೆಯೇಬುನಂ್ ಸಡಆಡೆರ್ತ್ತು ಹಿನ್ಸೈ 

ಶೆನ್ನಿತೋಳ್ಪುಣರ್ನ್ಸು ಉಹಂದ ತಿರುಮಾಲ್ತನ್ 

ಕೋಯಿಲ್ 

ಅನ್ರು ಅಯೆನುಮ್ ಅರನ್ಶೇಯೆಂ ಅನ್ಸೈೆಯೆನರ್ಹಳ್ 

ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯೆವಿಣ್ಣ ಹರಂ ಅಮುರ್ಸ್ನೆ ಶೆಟುಂಕುನ್ರೈ 

ಕಶ್ರಿ ನೆಡುವೇಲ”ನಲನನ್ ಮಂಗೈಯೆರ್ ತನಾಕೋಮಾನ್ 

ಕಳಿಕಸ್ರಿ ಒಲಿಮಾಲೈ ಐಂದಿಸೋಡು ಮೂನ್ರುಂ 

ಒಸ್ರಿನೋಡುಂ ಒನ್ರುಂ ಇನೈಕತ್ತನಲ್ಲಾರ್ ಉಲಹತ್ತು 
ಉತ್ತಮರ" ಹಳ್ಳು ಉತ್ತಮರಾಯೆ” ಉಂಬರುಂ ಆವರ್ಹಳೇ 

| Noon 

(ಶೆನ್ರು) ತಾನೇ ಹೋಗಿ (ಶಿನಮ್ ಏರ್ ವಿಡೈಯುವು್) ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ 

ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ ಏಳು ವೃಷಭಗಳೂ (ಪಡ ಅಡರ್ತ್ತು) ಮುಗಿದಂಹೋಗು 

ವಂತೆ ಹೋರಾಡಿ (ಪಿನ್ನೈ ಶೆದ್ಧಿತೋಳ್ ಪುಣರ್ನ್ನು) ನಪ್ಪಿನ್ನೈಪಿರಾಟ್ಟಿಯ 

ಸುಂದರವಾದ ಬಾಹಂವನ್ನೂಲಂಗಿಸಿ (ಉಹಂದ ತಿರಂವರಾಲ್ತನ್) ಮನಸ್ಸಿ 



ತಿರುಮಂಡದೈ ಛಿ 

ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಷಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥನ (ಕೋಯಿಲ್) ಸನ್ನಿಧಿಯಾದಂದೂ, 

(ಅಯನುಂ ಅರನ್ಶೇಯುಂ ಅನೈಯವರ್ಹಳ*) ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನೂ ರುದ್ರ 

ಪುತ್ರನಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೂ (ಅನೈಯವರ್ಹಳ್) ಹೋಲುವವರು 

ಬಾಳುತ್ತಿರುವಂಥದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಅಮರ'ನ್ನ) 

ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣಹರಂ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ 

(ಶೆಟುಕುನ್ಸೈ) ಸುಂದರವಾದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ್ನ 

ಕುರಿತು (ಕನ್ರಿನೆಡುವೇಲ್ವಲವನೇ್) ಕೋಪದ ಚಿಹ್ನೆಯೋಡನೆ ಕೂಡಿ ನೀಳ 

ವಾದ ಏೇಲಾಯಂಧವನ್ನು ಥರಿಸಿರುವವರೂ (ಮಂಗೈ ೈಯರ್ತೆಮ್ 

ಕೋವರಾನ?) ತಿರಂಮಂಗೈನಾಡಿನವರೆಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದವರೂ ಆದ (ಕಲಿಕನ್ರಿ 

ಒಲಿಮಾಲೈ) ತಿರುಮಂಗೈಯಾಳ್ಯಾರ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ನುಡಿವಾಲೆಯಾದ ಈ 
(ಐನ್ನಿನೊಡು  ಮೂನ್ರುಮ್ ಒನ್ರಿನೊಡುಂ ಒನ್ರುಮ್ಇವೈ) ಹತ್ತು 

ಪಾಶುರಗಳನ್ನೂ (ಕತ್ತವಲ್ಲಾರ್) ಓದಿತಿಳಿದಂ ಸೇವಿಸಬಲ್ಲವರು (ಉಲಹತ್ತು) 

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ (ಉತ್ತಮರ್ಹಳ್ಕ ಉತ್ತಮರ್ಆಯ್) ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ 

ರಾಗಿಬಾಳಿ ಅನಂತರ (ಉಂಬರುಮ್ ಆವರ್ಹಳ್) ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರು 

ವವರೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ದಶಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಫಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಸಪ್ತ್ರವೃಷಭಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಪ್ಪಿನ್ನೆ ೪ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯಂನ್ನೂ 

ವರಿಸಿದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿ ವಾಸಿಸುವ ದಿವೃಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಶಾಂತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೂ 

ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಯಂೂ ಹೆಸರಾದವರಷ್ಟೇ ? ಅವರೊಡನೆ 

ಸಾದೃಶ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಭಾಗವತರು ಇರುವ ಜಾಗ ಇದಂ. ಶತ್ರುಶರೀರಗಳನ್ನು 

ಭೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೊ ಸಮಯ, 

ವಿಲ್ಲದೆ ಇರಂವ ವೇಲಾಯಂಧವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ತಿರಂಮಂಗೈ 

ಆಳ್ವಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಸ್ಕಾಮಿಯನ್ನೂ ಈ ದಶಕದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಇದನ್ನು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು. "ಅಡಿಯಾರ್ಯು ಎನ್ನೈ ಆಳೃಡಂತ್ತ 
ವಿಮಲನ್' ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಅನಂಭವಿಸಿ ಈ ಶರೀರ 

ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಅನಂತ ಗರಂಡ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನರೇ ಮೊದಲಾದವರೊಡನೆ . 

ಸೇರಿ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆಂಕಯರ೯ವನ್ನು ಪರಾಡಂವವರಾಗುತ್ತಾರೆ, 



ನಾಲ್ಕನೆಯೆಪತ್ತು-ನೊದಲ ತಿರುಮೊಟ್ 

“ಪೋದಲರ್ ನ್ದ' 

ಪ್ರವೇಶ 

ತನಗೆ ಅನನ್ಯಭಕ್ತರಾದವರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ 

ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಿಮೇಯವಿಣ್ಣಹರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಣಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಪರರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ಅವರವರುಗಳ ಅಭಿಮತಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು, ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ 

ಹಾಗೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಬಂದು ನೆಲಸಿರುವ ದೇಶ “ತಿರುತ್ತೇವನಾರ*ತೋಷೈ' 

-ಎಂದು ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸೋದು ಅಲರ್ನ್ಲೆ ಸೊಟ'ಲ” ಶೋಲೈಫಸುರನೆಸಿಂಗುಂ 
ಪೊರುತಿಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳ 

ತಾದು ಉದಿರ ವಂದಲೈಕ್ಯುಂ ತಡೆಮುಣ್ಣಿತ್ತೆನ್ಸಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ 

ಮಾದವನ್ತಾನ" ಉಶೈಯುನಿಂಡಂ ವಯಲ್ನಾಂಗ್ಯೈ 
ನರಿನಂಡೆಂ 

ತೇತೆನನೆನ್ರು ಇಶೈಸಾಡೆಂಂ ತಿರುತ್ತೇನನಾರ್ ತೊಹೈಯೇ 
॥೧॥ 

(ಪೋದು ಅಲರ್ನ್ನ) ಹೂಗಳು ಅರಳಿರುವ (ಪೊಟ್ಲ್ ಶೋಲೈಪುರಂಎಂಗುಂ) 

ದೊಡ್ಡ ತೋಪುಗಳು ಇರುವ ಜಾಗಗಳ ತುಂಬ (ತಾದು ಉದಿರ) ಹೂಗಳ 

ದಳಗಳು ಉದುರುವ ಹಾಗೆ (ಪೊರುತಿರೈಹಳ್ವಂದಂ ಅಲ್ಲೆ ೈಕ್ಳುಂ) ಹೆದ್ದೆರೆಗಳು 

ಎದ್ದುಬಂದು ಬೀಸುವಂತಹ (ತಡಂ ಮಣ್ಣಿ ತೆನ್ಕರೈ ಮೇಲ್) ಮಣ್ಣಿ 

ಎಂಬುವ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯದ ದಕ್ಷಿಣದ ದಡದ ಮೇಲೆ (ಮಾದವನ್ ತಾನ್ 

ಉರೈಯಂಂ ಇಡಂ) ವಕಾಧವನಂ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಗ ಯಕಾವು 

ದೆಂದರೆ (ವಯಲ್ ನಾಂಗೈ) ಗದ್ದೆಗಳು ಸಂತ್ತುವರಿದಿರಂವ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ 



ಪೋದಲರ್ನ್ನ P ರ್ಳ 

(ವರಿವಂಡು) ರೇಖೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ದುಂಬಿಗಳು (ತೇತೆನ ಎನ್ನು ಇಶೈಪಾಡುಂ) 

"ತೆನ್ನ ತೆನ್ನ' ಎಂದು ಗಾನ ವಣಡುತ್ತಿರುವ (ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ ತೋಹೈ) 

ತಿರಂತ್ತೇವನಾರ್ ತೋಹೈ ಎಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಗಿಡಗಳು ಆಯಕಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪುಷ್ಪಗಳ 
ಸಮ್ಮ ಿದ್ಧಿಯನ್ನುಳ್ಳಿ ವಾಗಿರಂವುವು. ಆ ಹೂಗಳ ದಳಗಳು ಆ ಉಪವನ ಪ್ರದೇಶ 

ದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉದುರುವಂತೆ ಅಲೆಗಳೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ "ಮಣ್ಣಿ "ಯಂ 

ದಕ್ಷಿಣದ ತೀರದಲ್ಲಿ ರಸಿಕನಾದ ವಕಾಧವನು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡಂವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಿತ್ರಕೊಟದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾವಿಂ ಇಲ್ಲಿ 

ನೆಲಸಿರುವುದಂ. ಮುಂಕ್ರರಂ ಸಾವಂಗಾನ ವಕಾಡುವಂತೆ ಮಧಂಪಾನವಂತ್ತರಾದ 

ಭೃಂಗಗಳು "ತೇಶೆನ' ಎಂದಂ ಗಾನವಣಡುವ ದೇಶ ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ ತೋಹ್ನೆ MN 

ಆ ಸ್ಮಲದ ರಾವಂಣೀಯಕತೆಗೂ ಜಲರವಂಣೀಯಕತೆಗೂ ಮನಸೋತು 

ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಯಾವರುಂ ಆಯ್ ಯಾನೈಯೆಂಂ ಆಯ್ ಎಟ್ 

ನೇದಸ್ಟೊರುಳ್ಹಳುಂ ಆಯ್ 
ಮೂನರುಂ ಆರ್ಯ ಮುಡಲಾಯಿಮೂರ್ತಿ ಅಮರ್ನ್ನು 

ಉರೈಯೆಂಂ “ಡಂ 
ಮೂನರುಂ ತಿಣ್ಸೆಡೈೆನುನ್ನೈನೆಸ್ರಿಕೊಳ್ವಾರ್ 

ಮನ್ಮುನಾಂಗೈ 
ಕೇವರುಂಶೆನ್ರು ಇಕ್ಫೆಂಜುಸೊಟ್ಲ್ ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ 

ತೊಹೈಯೇ 

॥೨॥ 
(ಯಕಾವರುವರಾಯ್) ಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ, 

(ಯಾವೈಯುಂ ಆಯ್) ಆಚೇತನಗಳಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ, 
(ಎಟ್ಲ್ವೇದಂ ಪೊರುಳ್ಹಳುಂ ಆಯರ್) ಸುಂದರವಾದ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವೂ 

ತಾನೇ ಅಗಿ (ಮೂವರುಂ ಆಯ್) ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ರೂಪವನ್ನೂ ತಾನೇ 

ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ (ವಂದಲಾಯಮೂರ್ತಿ) ಆದಿದೇವನಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇ 

ಶ್ವರನು (ಅಮರ್ನ ಥಿ ಉರೈಯಂಂ ಇಡಂ) ಒಲಿದು ನೆಲಸಿರುವ ಫಗ ಯಕಾವು 

4 



೪೦ ನ ಪೆರಿಯಂ ತಿರುಮೊಳೆ 

` ದೆಂದರೆ--(ವಣವರುಂ) ಕುದಂರೆಯನ್ನೇರಿಬರುವ (ತಿಣ್ಪಡೈ) ದೃಢವಾದ 
ಆಯುಧಗಳನ್ನುಳ್ಳ (ಮನ್ಸ) ರಾಜಲೋಕವನ್ನು (ವೆನ್ರಿಕೊಳ್ವಾರ್) 

ಎದುರಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (ಮನ್ನುನಾಂಗೈ) ನಿತ್ಯ 

ವಾಸಮಾಡುವ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವುದೂ (ತೇವರುಂಶೆನ್ರ, ಇರೈಂಜಂ) 

ನಿಶ್ಯಸೂರಿಗಳೂ ಬಂದಂ ಸೇವಿಸುವಂಥದೂ ಆಗಿ (ಪೊಟ್ಲ್) ಸುಂದರವಾದ 

ತೋಪುಗಳನ್ನುಳ್ಳ (ತಿರಂತ್ಲೇವನಾರ್ ತೊಹೈಯೆೇ) ತಿರಂತ್ರೇವನಾರ್ 

ತೊಹೈ ಎಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ, 

ಸಕಲ ಚೇತನಾಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಪರವಣಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರಗಳಾಗಿವೆ. 

“ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಶರೀರಂ' ಎಂದು ಶ್ರತಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ 

ವ್ಯಾಪಕನಾದ ಅವನು ಆಶ್ರಯಂಣೀಯನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆ 

ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಂವ ಚೇತನಾಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ 

ಅವನು ಪ್ರಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹಾತಿರಿಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮವಸ್ತೂ, ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ 

ಯಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನಾಜೇತನಗಳು, ವಂಹದಹಂಕಾರಾದಿಗಳಂ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳು, 

ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪ-ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವೇದೈಕ ಸವಧಿಗಮ್ಯವಾದ 

ಅರ್ಥಗಳೂ ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇದದ ಆತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವ 

ನ್ನು "ಎಟ್ಲ್' ಎಂದಂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಗಳನ್ನ ಪಾಡುವ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ಇವರಿಗೂ ಇವನು ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ 

ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೂಕೊಂಡಂ ಪಾಲನವರಾಡುತ್ತಾನೆ ಇವನಂ. ಅವರಿಗೂ 
ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಆದಿದೇವನು ಬಂದು ನೆಲಸಿರಂವ ದಿವ್ಯಸ್ಥಲ ಇದು. 

ತೇಜಿಷ್ಠರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂ ಇರುತ್ತಿರಂವ ಜಾಗ ಇದು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನೂ 
ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ವಾನ್ನಾಡುಂ ಮುಣೀನಾಡುಂ ಮತ್ತುಳ್ಳೆ ಹಲ್ ಉಯಿರುಂ 
ತಾನಾಯೆ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ತಲೈನನ್ ಅನುರ್ನ್ನು 

ಉರೈಯೆಂಂ ಇಡಂ 
ಆನಾದ ಪೆರುಂಶೆಲ್ವತ್ತು ಅರುಮರೈಯೋರ" ನಾಂಗೈತನ್ನುಳ 
ಕೇನಾರುಂ ಮಲರ್ಪೊಲೌ್ಲ್ಶೂಚಣ್ ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ 

ಶೊಹೈಯೇ ॥೩॥ 



ಪೋದಲರ್ನ್ನ ೫೧. 

(ವಾನ್ನಾಡುಂ) ನಿತ್ಕನಿಧೊತಿಯೂ (ಮಣ್ನಾಡುಂ) ಫೇಧಿವಿಭೂತಿಯನೆ 
(ಮತ್ತುಳ್ಳಪಲ್ ಉಯಿರುಂ) ಆಯಣಯಣ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾರು 
ಬಗೆಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳೂ (ತಾನ್ ಆಯ) ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಗಿರುವ 

(ಎಂಜಿರುವಣಾನ್ ತಲೈವನ್ ಅಮರ್ನ್ಹು ಉರೈಯಯಂ ಇಡಂ) ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ 

ಯಾದ ದೇವಾಧಿದೇವನಂ ನಿತ್ಯವಾಸ ವಣಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದೆಂದರೆ 

(ಆನಾದ) ಅಳಿವಿಲ್ಲದ (ಪೆರಂಂಶೆಲ್ವತ್ತ) ಅಪಾರವಾದ ಐಶ್ವ್ಚರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ 

(ಅರುವಂರೈಯೋರ್) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯಂನವಣಡಿದ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರಂತ್ತಿರಂವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವುದೂ, (ತೇನ್ ಆರುಂ 

ವಂಲರ್ಪೊಟೌಲ್ಶೂಟ್) ಜೇನು ತಂಂಬಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಸೈ ತೋಟಗಳಿಂದ 

ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟುದೂ ಆದ (ತಿರಂತ್ರೇವನಾರ್ ತೊಹೈಯೇ) ತಿರುತ್ತೇವ 

ನಾರ್ತೊಹೈ ಎಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ. 

ಪರಮಪದವನ್ನೂ, ಸಂಸಾರವನ್ನೂ, ಅವರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮರು 

ಗಳನ್ನೂ "ಅವನೇ' ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನಗೆ ಶರೀರವ 

ನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದವನೂ, ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ತವಸ್ತೂಗಳನ್ನೂ ತನಗೆ 

ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವನೂ ಆದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್ವನಿರ್ವಾಹಕ 
ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ನೆಳಲಲ್ಲಿ ಅಡುಗುವಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. "ಉಪಾದತ್ತೇ 

ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದ್ಯೈಃ ಚಿದಚಿತೌ' ಎಂದಂತೆ ಸರ್ವಶೇಷಿಯೂ 

ಆಸ್ಮತ್ಸ್ಯ್ಯಾವಿಂಯೂ ಆದವನಂ ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದು. ಕೊರೆಯಾಗದ 

ನಿರವಧಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಂ ಇರಂತ್ರಿರಂವಂಥದೂ ಜೇನಿನ 

ಹೊಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವ ಕುಸುಮಸಂಪತ್ತನ್ನುಳ್ಳುದೂ ಆದುದು ಆ 

`ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ತೊಹೈ', ` 

ಇಂದಿರನುಂ ಇನ್ಫೈೆಯೆವರುಂ ಮಂಡಿವರ್ಹಳುಂ 
ಎಂಲ್ಅನುಂದ 

ಶಂದಂ ಮಲರ್ ಚತುಮಂಕನೆಂಂ ಕದಿರವನುಂ ಶಂದಿರನುಂ 
' ಎಂದೈ ಎಮಕ್ಯರುಳ್ ಎನನಿನ್ರು ಅರುಳುನಿಂಡಂ 

'` ಒಬ .. ಎಲ್ಲ್ನಾಂಗೈ 
ಶುಂದರನೆಲ್ ಪೊಟ್ಲ್ ಪುಡೈೆಶೊಟ್ ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ 

ತೊಹೈಯೇ ॥೪॥ 



೪೨ ಪರಿಯ ತಿರಂಮೊಳಿ ಕ 

(ಇಂದಿರನಂಂ) ದೇವೇಂದ್ರನೂ, (ಇಮೈೈಯವರುಂ) ಮತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವತೆ ' 
ಗಳೊ, (ಮುನಿವರ್ಹಳುಂ) ಸನಕಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ, (ಎಲಿಿಲ್ ಅಮೈಂದ) 

ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳವನೂ (ಶಂದಂ) ವೇದಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳ 

ವನೂ, (ee) ತಾವರೆಹೂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನೂ ಆದ (Hime) 

ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೂ (ಕದಿರವನುಂ ಶಂದಿರನುಂ) ಸೂರ್ಯನೂ ಚಂದ್ರನೂ (ಎಂದೈ 

ಎಮಕ್ಕು ಅರಳ) “ನಮಗೆ ಸ್ವಾವಿಯಾದವನೇ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ 

ತೋರಬೇಕು" (ಎನ) ಎಂದು ಬೇಡಲಂ (ನಿನ್ರಿ ಅರಂಳುಂ ಇಡಂ) ಅದಕ್ಕೆ 

ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನಿಂತು ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಪೆವಕಾಡುವ ಜಾಗ ಯಾವುದೆಂದರೆ 

(ಎಲೌಲ್ನಾಂಗೈ) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಶುಂದರಂ ನಲ್ಪೊಟ್ಲ್ ಪುಡೈ 

ಶೂಟ್) ಬಹಳ ಚೆಂದವಾದ ತೋಪುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ತಿರುತ್ತೇವ 

ನಾರ್ತೊಹೈಯೇ) ತಿರುತ್ತೆ ೇವನಾರ್ತೊಹೈ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇ ಆಗಿದೆ. 

ಉಭಯವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನೂ ಸರ್ವಸ್ವಾವಿಂಯಯೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನು 

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಂವವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೂ 
ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ 

ಮಾಡುವುದಕ್ಕನುಗಂಣವಾದ ಶಕ್ತಿಉಳ್ಳವನೂ, “ಛಂದಾಂಸ್ಕಧೀಯೀಶ' 

ಎಂಬಂತೆ ಚತುರ್ವೇದ ನಿರ್ವಾಹಕನೂ, ಕಮಲಭವನೂ ಆದ ಚತುವರ್ಣಖನೇ 

ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ, "ನವಗೆ ತಂದೆಯಾದವನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 

ದಯೆದೋರಂ' ಎಂದು ಬೇಡಿ ತಮ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮುಂದುವರಿಯ 

ವಂತೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ 

ಸ್ಫರ್ಗವನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿರೆಂವುದಂತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೋಗ್ಯ ದ್ರವ್ಯದ 

ಸಮ್ಮ ದ್ಧ ಇವುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವುದಂ ಈ ದಿವ್ಯ ದೇಶ. 

ಅಂಡನುಂಂ ಇನ ೈಲೈಕಡಲುಂ ಅವಸಿಹಳುಂ ಕುಲವರೈಯೆಂಂ 
ಉಂಡಪಿರಾನ್ ರಕೃಿಯುವಿಂಡಂ ಒಳಿಮಣಿ  . 

ಶಂದು ಅಹಿಲ್ಕನಕವು್ 

ತೆಂಡಿಕ್ಕಿಹಳ್ ವರತ್ತಿ ರಟ್ಟು 0 ತಿಹಣ*ಮಣ್ಣಿ ತೆನ್ಕರೈನೇಲ್ 

ಕಿನ್ ತಿರಲಾರ್ ಪಯರ್ಲನಾಂಗೈತಿರುತ್ತೆ. ̀ನನಾರ್ 

ತೊಹೈಯೇ ॥೫1 



ಪೋದಲರ'ನ್ಹ ೫೩ 

(ಅಂಡವಂಂ) ಆಕಾಶವನ್ನೂ (ಅಲೈ ಇಕ್ಕಡಲಂಂ) ಅಲೆಗಳೇಳುವ ಈ ಕಡಲು 

ಗಳನ್ನೂ (ಅವನಿಹಳಂಂ) ಜಂಬೂದ್ವೀಪವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಪ್ತದ್ಧಿ ೀಪಗಳನ್ನೂ 

(ಕುಲಂವರೆ ಯಂ) ಹಿವಕಾಲಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಕುಲಪರ್ವತಗಳನ್ನೂ 

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ (ಉಂಡ ಪಿರಾನ್ ಉರೈಯಂಂ ಇಡಂ) ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಡ 

ಉಪಕಾರಕನಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂ ಬಾಳುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೆಂದರೆ (ಒಳಿಮಣಿ) 

ಪ್ರಕಾಶಯಂಕ್ವವಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನೂ (ಶಂದಂ, ಅಹಿಲ್, ಕನಕಂ) ಗಂಧದವಂದ, 

ಅಹಿಲ್ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳು, ಚಿನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ (ತೆಣ್ತಿರೈಹಳ್ವರ) ಏಳುವ 

ಅಲೆಗಳ. ಮೂಲಕ ಬರವರಾಡಿ (ತಿರಟ್ನೂಂ) ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುವ 

(ತಿಹಟ್ ತೆನ್ವಂಣಿಕರೈಮೇಲ್) ಸುಂದರವಾದ ಮಣ್ಣಿನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ 

ತೀರದಲ್ಲಿರುವುದೂ, (ತಿಣ್ತಿರಲಾರ್ ಪಯಿಲ್ನಾಂಗೈ) ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿ 

ಗಳಾದವರು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ (ತಿರುತ್ತೇವ 

ನಾರ್ತೊಹೈ) ತಿರಂತ್ರೇವನಾರ್ತೊಹೈ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ವಂಹಾಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯಂದಂತೆ 

ಎಲ್ಲ ಅಂಡಗಳನ್ನೂ ಕಡಲಂಗಳನ್ನೂ ಕುಲಪರ್ವತಗಳನ್ನೂ, ಭೂಮಿಗಳನ್ನೂ 
ತನ್ನ ಉದರದೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಲಯಂದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ 

ಆಪಶ್ಸಖನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ಧಾನೆ. ಏಕೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ 

ಹರಿದಂಬರಂವ ಮಣ್ಣಿನದಿ ತನ್ನ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಹರಿಚಂದನ, ಅಹಿಲ್, ಚಿನ್ನದ 

ಅದರಂಗಳು ಇವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆ 

ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಭವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. 

ಇಗಲನಮೆಲ್ಲಾಂ ಅಮುದುಶೆಯೇದು ನಾನ್ಮರೈಯೆಂಂ' 

 ತೊಡರಾಡ 
ಪಾಲಕನಾಯಂ್ ಆಲಿಲೈಯಿಲ್ ಪಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳುಂ ಪರಮನಿಡಂ 

ಶಾಲಿನಳಂ ಪೆರುಹಿವರುಂ ತಡಮಣ್ಣಿತೆನ್ ಕರೈನೇಲ್ 
ತೇಲ್ ಉಹಳುಂ ನಯಲ್ನಾಂಗೈ ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ 

ಕೊಹೈಯೇ ॥೬॥ 
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(ನಾಲ್ಮರೈಯುಂತೊಡರಾದ) ನಾಲ್ಕು : ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಗ್ರಹಿಸಲಶಕ್ಕನಾದ (ಪಾಲಕನ್ ಆಯ್) ಎಳೆಯಂಶಿಶುವಾಗಿ (ಇಇಲಂ ಎಲ್ಲಾಂ 

ಅವಂದಂುಶೆಯಕ್ದು ಆಲ್ ಇಲೈಯಿಲ್ ಪಳ್ಳಿಕೊಳಿ ಂ) ಭೂಮಿಯೆೀ 

ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿ ಎಳೆಯ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಯಿನಿಸಿ 

ಅನಂಗ್ರಹಿಸುವ (ಪರವಂನ್ ಇಡಂ) ನಮ್ಮಾಸ್ಥಾವಿಂ ಇರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 

ಯಕಾವುದು ಎಂದರೆ--(ತಡಮಣ್ಣಿತೆನ್ ಕರೈಮೇಲ್) ಸಂಂದರವಾದ ಮಣ್ಣಿ 

ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ತೀರದ ಮೇಲೆ (ಶಾಲಿ ವಳಂಪೆರುಹಿವರುಂ) ಕೆಂಭತ್ತದ 

ಪಯಿರಂಗಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂಥದೂ (ಶೇಲ್ ಉಹಳಂಂ 

ವಯಲ್) ಮೀನುಗಳು ಚಿವಿ ಆಟವಾಡಂತ್ತಿರಂವಂತಹದೂ ಆದ ಗದ್ದೆಗಳ 

ನ್ನುಳ್ಳುದೂ ಆದ (ನಾಂಗೈತಿರಂತ್ರೇವನಾರ್ ತೊಹೈಯೇ) ಶಿರಂನಾಂಗೂರಿ 

ನಲ್ಲಿರಂವ ಶಿರಂತ್ರೇವನಾರ್ ತೊಹೈ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆಪತ್ಸಖತ್ವವನ್ನು ವೇದವೂ ಸವಂಗ್ರ 
ವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಇವನಂ 

ಭೂವಿಂ ಎಷ್ಟುವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಭುಜಿಸಿದನಂ. 

“ಸರ್ವೇಶ್ವರನಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯನು' ಎಂದು ತಿಳಿಯಂವ ವೇದಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ಎಟುಕದಂತಹ ಅತಿವಣನಂಷಚೇಷ್ಟಿತೆಗಳನ್ನು ಇವನಂ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ 

ಎಳೆಯದಾದ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಯಿನಿಸಂವ ಸರ್ವಾಧಿಕನಂ ಇರುತ್ತಿರುವ 

ದೇಶ ಇದಂ. ಅಲ್ಲಿನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವುದಂ. ಮತ್ಸ್ಯಗಳಂ 

ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ನಲಿಯುವುವು. 

ಓಡಾದ ಆಳ್ಅರಿಯಿನ್ ಉರುವಾಹಿಯೆ ಇರಣಿಯನ್ಸೈ 

ವಾಡಾದ ನಳ್ಳುಹಿರಾಲ್ ಹಿಳೆಂದಳ್ಳೆಂದ ಮಾಲದು ಇಡಂ 

ಏಡೇರು ಸೆರುಂಶೆಲ್ಪತ್ತು ಎಲುಲ್ ಮಕೈಯೋರ್ 

ನಾಂಗೈತನ್ನುಳ 

ಶೇಡೇರು ಸೊಲಾಲ್ ತಣುವು. ಶಿರುತ್ತೆ ೇನನಾರ್ ಕೊಹೈಯೇ 

Hu 
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(ಓಡಾದ) ನಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಓಡಾಡದ ಅಪೂರ್ವವಾದ (ಆಳ್ ಅರಿಯಿನ್ 

ಉರು ಆಹಿ) ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ (ವಾಡಾದ) ಬಾಗದ (ವಳ್ 

ಉಹಿರಾಲ್ ) ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಉಗುರುಗಳಿಂದ (ಇರಣಿಯನೈಪಿಳಂದು) ಹಿರಣ್ಕಾ 

ಸುರನನ್ನು ಸೀಳಿ (ಅಳ್ಳೆಂದ) ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ (ವಾಲ್ ಅದಂ 

ಇಡಂ) ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯು ಇರುವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಯಕಾವುದು ಎಂದರೆ--(ಏಡು 

ಏರು) ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡತಕ್ಕ (ಪೇರ್ಶೆಲ್ಪ ಸತ್ತು) ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ 

ವರೂ (ಎಲ್ೌಲ್ ಮರೆ ಫೈ ಯೋರ್) ಭವ್ಯವಾದ ವೈದಿಕರೂ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 

ವಸಿಸುತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೈತೆನ್ನುಳ್) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ಶೇಡು ಏರಂ 

ಪೊೋಟ್ಲ್ ತಟುವು ಶಂಪನ್ನುಳ್ಳ ಕ ತೋಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ (ತಿರಂತ್ತೇವನಾರ್ 

ತೊಹೈಯೇ) ತಿರಂತ್ತೇವನಾರ್ತೊಹೈ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಸಕಲಲೋಕಗಳಿಗೂ ಬಂದ ಆಪತ್ತನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಶಿಶಂವಾಗಿ ಅವನು 
ಕಳೆದು. ಉಪಕರಿಸಿದಂದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶಂರದಲ್ಲಿ ಅನಂಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದೆ. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಿಗಾಗಿ ನೃಸಿಂಹರೂಪಿಯರಾಗಿ ಉಪಕರಿಸಿದ 
ಆಪಶ್ಸಖತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರಂತ್ತಾರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಓಡಾಡದ 

ನರಸಿಂಹವೇಷವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಹಿರಣ್ಮನ ಕಠಿಣವಾದ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ 
ತೀಕ್ಷವಾದವೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಾಗದೆ ಇರಂವುವೂ ಆದ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಸೀಳಿದ 

ಸ್ಟಾವಿಂ... ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅವನ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷೀಡೆಯಲ್ಲಿ 

ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಡಿದನಂ. ಪ್ರಹ್ಲಾದಕಂವಕಾರನ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವ್ಯಾಮೋಹ 
ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ತೋರಿದನು. ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವ ದೇಶ ಇದಂ. ಅಲ್ಲಿರುವ 

ವಿಪ್ರವರ್ಯರ ಐಶ್ಚರ್ಯನವೆಷ್ಟೆಂದಂ ತಿಳಿಯಲು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಬರೆದು ತಿಳಿಯ 

ಬೇಕಂತೆ. ಯಾನ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದ ಐಶ್ಚರ್ಯವಂತೆ ಅದು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 
ಬರೆದರೂ ಬರೆದು ಮಂಗಿಸಲಾರದ ಐಶ್ಚರ್ಯವಂತೆ ಅವರದು. ಅಂಥ ದೇಶ 

$ರುಂತ್ತೇವನಾರ್ ತೊಹೈ ಏಂಬಂದಂ. 

ವಾರ್ಆರುಂ ಇಳೆಂಕೊಂಗೈ ಮೈತಿಲಿಯ್ಯನುಣಂ ಪುಣರ್ನಾನ್ 

ಕಾರಾರ್ ತಿಣ್ಶಿಲೈ ಇರುತ್ತ ತನಿಕ್ಕಾಳ್ಳಿ ಕರುದುನಿಂಡಂ 
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ಏರಾರುಂ ಪೆರುಂಶೆಲ್ಪತ್ತು ಎಟ್ಲ್ಮರೈಯೋರ್ 

| ನಾಂಗೈತನ್ನು೪ 

ಶೀರಾರುಂ ಮಲರ್ ಸೊಟ್ಲ್ಶೂಟ್ ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ 

ಕೊಹೈಯೇ ॥೮॥ 

(ವಾರ್ ಆರುಂ ಇಳಕೊಂಗೈ) ಕುಪ್ಪ ಏಸವನ್ನಿಟ್ಟುಧರಿಸಬೇಕಾದಂತೆ ಇದ್ದ 

ಎಳೆಯಸ್ತನಗಳನ್ನುಳ್ಳ  (ಮೈತಿಲಿಯೈ) ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು (ಮಣವರ್ 

ಪುಣರ್ವಾನ್) ವಿವಾಹವಣಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಕಾರ್ ಆರ್ ತಿಣ್ ಶಿಲೈ 

ಇರುತ್ತೆ) ವಜ್ರ ಖಚಿತವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಂರಿದ (ತನಿಕಾಳ್ಳೆ) 

ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ನಿಶ್ಯಯಖವಕನು (ಕರಂದುಂ ಇಡಂ) ಇರೆಲು ಮನಃಪೂರ್ವಕ 
ಆಶಿಸುವ ದಿವ್ಯ ದೇಶವು ಯಣವುದೆಂದರೆ(ಏರಂ ಆರಂಂ ಪೆರುಶೆಲ್ವತ್ತು) 

ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಐಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವರೂ 

(ಎಟ್ಲ್ಮರೈಯೋರ್) ವಿಲಕ್ಷಣರಾದ ವೈದಿಕರೂ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 

ವಸಿಸುವ (ನಾಂಗೈತನ್ನುಳ್) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಶೀರ್ ಆರೆಂಂ ಮಲರ್ 

ಪೊಟಕಿಲ್ ಶೂಟ್) ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಮಂ್ಯತ್ತಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತೋಪುಗ 

ಳಿಂದ ಸುತ್ತವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ತಿರಂತ್ರೇವನಾರ್ ತೊಹೈಯೇ) ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ 

ತೊಹೈ ಎಂಬಂವ ದಿವ್ಯದೇಶವೇ. 

ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅವನು ಒದಗಿದುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಧನಂರ್ಭಂಗವಣಡ 

ಬೇಕೆಂಬ ಕಠಿಣಪಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುದರಿಂದ ಸೀತಾದೇವಿಯ ವಿವಾಹ ದಂಶ್ಮಕವಾಗಿ 

ತೋರಿದಾಗ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಂರಿದು ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಬಂದ 
ಮಹಾನುಭಾವ ಅವನು ಎಂದಂ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂಸಂಧಾನವಣಡಿದ್ದೂರೆ. 

ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಲೂ ಆಗದ ಉನ್ನತವಾದ, ವಜ್ರಖಚಿತವಾಗಿ ದೃಢ 

ವಾದ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಭಂಜಿಸಿದ ಉಪವಕಾನರಹಿತವಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳವನು 
ಆ ಸ್ವಾವಿಂ. ಊರಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ (ಚಾಡಿ ಹೇಳುವಂತೆ) 

ಬಯಂಲುವಣಡುವಂತೆ. ಇವೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಪುಷ್ಪೆ ಸಮೃದ್ಧಿ 
ಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂದೋಟಗಳಂ. 



ಪೋದಲರ್ನ್ನ ೫೭ 

ಕುಂಬನಿಂಹು ಮದಯಾನೈ ಪಾಹನೊಡುಂ ಕುಲೈಂದು ನೀಲ 

ಕೊಂಬದನೈ ಸರಿತ್ತೆರಿಂದ ಕೂತ್ತರ್ನ ಅನುರ್ನ್ನು 

4 ಉರೈಯುವಿಂಡಂ 

ನಂಬು ಅನಿಟುಂ ಶೆಣ್ಬಿಕೆತ್ತಿನ್ ಮುಣಂ ಕಮಲುಂ 

ನಾಂಗೈತನ್ನುಳ್ 

ಶೆಂಜೊನ್ ಮದಿಳ್ ಪೊಟಾಲ್ ಪುಡೈಶೂಟ್ ತಿರುತ್ತೇವನಾರ” 

ಕೊಹೈಯೇ 1೯8 

(ವಿಂಹಂಕಂಂಬಮ್) ಉನ್ನತವಾದ ಕುಂಭಸ್ಮಳವನ್ನುಳ್ಳೆ (ಮದಂ ಯಣನೈ) 
ಕಂವಲಯಾಪೀಡವೆಂಬ ಮದ್ದಾನೆಯಂ : (ಪಾಹನೊಡುಂ ಕುಲೈಂದುವೀಟಿ) 

ಅದರ ಪಾಲಕನ ಜೊತೆಗೆ ಭಂಗಪಟನ್ಸಿ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ (ಅದನ್ ಕೊಂಬೈ 

ಪರಿತ್ತ್ರಿ ಎರಿಂದ ಕೂತ್ತನ್) ಆ ಆನೆಯ ದಂತವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದಂ ದಿವ್ಯಚೇಷ್ಟಿತ 

ವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾವೀಿಯಂ (ಅಮರ್ನ್ನೂ ಉರೈಯಂಂಂ ಇಡಂ) ಸ್ಥಿರವಾಗಿ 

ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಯಣಾವುದೆಂದರೆ--(ವಂಬು ಅವಿಟುಮ್ ಶೆಣ್ಬಕತ್ತಿನ್) 

ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಚಂಪಕಪುಷ್ಪದ (ವಂಣಂ ಕಮಲಂ) -ಸುಗಂಧವು 
ಹರಡಂತ್ತಿರಂವ (ನಾಂಗೈ ತನ್ನು೪₹) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಶೆಮ್ಪೊನ್ ವಂದಿಳ್) 

ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಕಾಡಿದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನೂ (ಪೊಲ್ಲ್ ಪುಡೈಶೂಟ್) 

ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾವರಿದಿರುವ. ಹೂದೋಟಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ (ತಿರಂತ್ಲೇವನಾರ್ 

ತೊಹೈಯೇ) ತಿರಂತ್ರೇವನಾರ್ ತೊಹೈ ಎಂಬ ದಿವ್ಯದೇಶವೇ. 

ಹಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಜೇತನವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಂರಿದುದಕ್ಕಿಂತಲೂ 

ಮಧಂರೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಂಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿ ಕಂವಲಯಾಪೀಡದ 

ಕೊಂಬನ್ನುಮುರಿದ ಅತಿವಕಾನಂಷ ಜೇಷ್ಟಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 

ಕುವಲಯಕಾಪೀಡವನ್ನೂ ಅದರ ಪಾಲಕನನ್ನೂ ಭಂಜಿಸಿ ಅದರ ದಂಶಗಳೆರಡನ್ನೂ 

ಸಮೂಲವಾಗಿ ಕಿತ್ತ ಕುಣಿದಾಡಿದ ಸ್ವಾವಿಂ ಮನ ಒಲಿದು ನೆಲಸಿರುವ ದೇಶ 

ಇದು. 



೪೮ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಕಾರ್ ಆರ್ನೃತಿರುಮೇಸನಿ ಕಣ್ಣನ್ ಅಮರ್ನ್ನು 
ಉರೈಯುನಿಂಡಂ 

ಶೀರ್ ಆರ್ನ್ಡ ಸೊಬ್ಲ್ ನಾಂಗೈೈ ತಿರುತ್ತೇವನಾರ್ 
ತೊಹೈ ಮೇಲ್ 

ಕೂರಾರ್ನ್ಸನೇಲ್ ಕಳಿಯೆನ್ ಕೂರುತನಿೀಟ್ 
ನಲ್ಲಾರ್ಸತ್ತುಂ 

ಏರಾರ್ನ್ಹ ನೈಹುಂದತ್ತು ಇಮ್ಫುಯೆನರೋಡಂ ಇರುಪ್ಪಾರೇ 

॥೧೦॥ 

(ಕಾರ್ ಆರ್ನ್ಮ ತಿರುಮೇನಿ) ನೀಲಮೇಘಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ 

ವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ (ಕಣ್ಣನ?) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು (ಅಮರ್ನ್ಣಉರೈಯಂಂ ಇಡಂ) 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳುತ್ತಿರಂವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದುದೂ, (ಶೀರ್ ಆರ್ನ್ಹ ಪೊಟೌಲ್ 

ನಾಂಗೈ) ಸೌಂದರ್ಯವು ತಂಗಿರುವ ತೋಪುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿಲಂ 

ವುದೂ ಆದ (ತಿರುಶ್ತೇವನಾರ್  ತೊಹೈಮೇೋಲ್) ತಿರಂತ್ತೇವನಾರ್ 

ತೊಹೈ ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು (ಕೂರ್ಆರ್ನ್ಮವೇಲ್ ಕಲಿಯಂನ್) 

ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವೇಲಾಯಂಧವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಕಲಿಯನ್ ಅವರೆ (ಕೂರಂ) 
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ (ಕವಿಂಟ್ಪತ್ತುಂ ವಲ್ಲಾರ್) ಈ ಹತ್ತೂ ತಮಿಳು ಪಾಶಂರೆ 

ಗಳೆನ್ನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು (ಏರ್ ಆರ್ನ್ಡ ವೈಹಂಂದತ್ತೂ) 

ನಲ್ಮೆಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ (ಇಮೈಯಂವರೋಡಂ 
ಇರುಪ್ಪಾರ್) ನಿತ್ಸಸೂರಿಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಇರಂವವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕ 

ಮೇಘದಂತೆ . ಶ್ರಮಹರವಾದ ರೂಪವನ್ನುಳ್ಳೆ  ಪರವಣಾತ್ಮನಂ 

ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೆನೆಯದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರಂವ 

ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಂ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿರುವವರು ತಿರಂಮಂಗೈ 
ಅಳ್ಜಾರ್ ಅವರಂ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಭಿಭವಿಸುವಾಗ ವೇಲಾಯುಧ ಹಿಡಿದು 

ಇವರು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕರಾಗಿರುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕವಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಡು 

ವಾಗಲೂ ವರೂರ್ಧನ್ಯಪ್ರಾಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಶಕವನ್ನಭ್ಯಾಸಮಾಡು 

ವವರು ಅನವಧಿಕವಾದ ಆನಂದಕ್ಕೆಡೆಯಾದ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ 

ಗರಂಡವಿಷ್ಟಕ್ಸೇನರುಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿರಂತ್ತಾ "ನ ಚ ಪ್ರನರಾವರ್ತತೇ' ಎಂಬಂತೆ 

ಎಂದೂ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಕೂಡಿರುವವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 



ನಾಲೃನೆಯಪತ್ತು....ಎರಡನೆಯ ತಿರುಮೊಟ್ 

"ಕಂಬಮಾಕೆಡಲ್” 

ಪ್ರವೇಶ 
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾದಕನೂ, ಅವರಂ ತಾವೇ ತಮಗೆ ಅನರ್ಥವನ್ನು 

ತಂದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ 
ವನೂ, ಅಸಂರರೊಡನೆ ಅವರಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಿ 
ಲೋಕವನ್ನು `ರಕ್ಷಿಸಂವವನೂ ಆದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಒಲಿದಂಬಂದು ಇರುತ್ತಿರುವ 

ಕ್ಷೇತ್ರ "ವಣ್ಪುರಂಡೋತ್ತವಂಕ್ಷೇತ್ರ' ಎಂದಂ ನಿರೂಪಿಸಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ 
ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕಂಬನಾಕಡಲ್ ಅಡೈತ್ತು ಇಲಂಗೈಕ್ಕು ಮನ್ ಕದಿರ್ನುಡಿ 

ಅನೈಸತ್ತುಂ 
ಅಂಬಿನಾಲ್ ಅರುತ್ತು ಅರಶನನ್ ತಂಬಿಕ್ಕು ಅಳಿತ್ತವನ್ 

ಉರೈಳಕೋಯಿಲ್ 
ಶೆಮ್ಸಲಾನಿರೈ ಶೆಣ್ಬ ಕಂ ಮಾದನಿ ಚೊತಕಂ 

ನಾಬಕ್ಕಿಹಳ್ಳಶೋೊರ್ಲ 
ನಂಬುಉಲಾಂ ಕಮುಂಕು ಓಂಗಿಯ ನಾಂಗೊರ್ 

ವಣ್ ಪುರುಡೋತ್ತನುಮೇ ॥೧॥ 

(ಕಂಬ ವಕಾಕಡಲ್) ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಡುಕವುಂಟಂವರಾಡಂವ ದೊಡ್ಡ 

ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ (ಅಡೈತ್ತು) ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ (ಇಲಂಗ್ಗೆ ೈಕ್ಕುಮನ್) ಲಂಕಾಧಿಪ 

ನಾದ ರಾವಣನ (ಕದಿರ್ವಂಡಿ ಅವೈಪತ್ತುಂ ಅಂಬಿನಾಲ್. ಅರುತ್ತು) 
ತೇಜಸ್ಸನ್ನೂ ಕೆದರುತ್ತಿದ್ದ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳನ್ನೂ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ (ಅವನ್ 

ತಂಬಿಕ್ಕು ಅರಶಂ ಅಳಿತ್ತವನ್) ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನಿತ್ತ 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಂ (ಉರೈಕೋಯಿಲ್) ನೆಲಸಿರುವ ಸ್ಕಳ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ 



೬೦ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

(ಶೆಮ್ಪಲಾನಿರೈ) ಹಲಸಿನ ಮರಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲುಗಳೂ (ಶೆಣ್ಬಕಂ 

ಮಾದವಿ ಚೂತಕಂ ವಾಲಕೈಹಳ್) ಚಂಪಕವೃಕ್ಷಗಳು, ಕುರಂಕ್ಕತ್ತಿ ವಂರಗಳು, 

ವಣವಿನ ಮಂರೆಗಳೆ, ಬಾಳೆಯ ಗಿಡಗಳು ಎಂಬುವ ಇವುಗಳಿಂದ (ಶೂಟ್ ) 

ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದೂ (ವಂಬು ಉಲಾಂ ಕವಂಂಕು ಓಂಗಿಯ) ಪರಿಮಳ 

ಹರಡುತ್ತಿರಂವ ಅಡಕೆ ವರಗಳು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇರುವುದೂ ಆದ 

(ನಾಂಗೂರ್ ವಣ್ಪುರಂಡೋತ್ತಮಂ) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ “ವಣ್ 

ಪುರಂಡೋತ್ತಮ' ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ದೇಶವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಇಟ್ಟುದೆಲ್ಲವೂ ಕರಗಿಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಅಲೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾ 

ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವಾವಿ. "ಪ್ರಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಉಳ್ಳೆ 
ಲಂಕೆಗೆ ನಾನಂ ನಿರ್ವಾಹಕನಲ್ಲವೋ' ಎಂದು ದುವರ್ಕಾನಿಯಾದ ರಾವಣನನ್ನು 

ನಿರಸನಮಾಡಿದ ಪ್ರಭು, ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಿಗ್ಗಿ ಿ ಜಯವಣಾಡಿ ಧರಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳನ್ನ ಉದುರಿಸಿದ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಟ್ರಾದಿ 

ಗಳಿಗೂ ಶಕ್ಕವಾಗದಂತೆ ವರಬಲದಿಂದ ಅಪ್ರಧೃಷ್ಯವಾಗಿದ್ದವಂತೆ ಆ ತಲೆಗಳು. 
 ರಾಕ್ಷಸರಾಜ್ಯ ಅರಾಜಕವಾಗಿ .ಹೋಗದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ 

ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯವಾಸವಜಾಡುವ ದೇಶ ಇದು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 
ಹೂದೋಟಗಳು, ತೋಪುಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಷ್ಟಸೌಗಂಧ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 
ಹರಡುತ್ತಿರುವುವಂತೆ. 

ಪಲ್ಲನಂ ತಿಹಲ್ ಸೂಂಕಡಂಬುನಿರಿ 

ಅಕ್ಕಾಳಿಯೆನ್ ಹಣಂಅರಂಗಿಲ್ 
ಒಲ್ಲೈವಂದು' ಉರೆಪಾಯೋನ್ನು ಅರುನಡಂ 

ಶೆಯದ ಉಂಬರ್ಕೋನ್ ಉರೈಕೋಯಿಲ್ 
ನಲ್ಲನೆಮ್ ತಟಲ್ಮೂನ್ರು ನಾಲ್ ನೇದಂ 

ಐನೇಳ್ಚಿಯೋಡಾರು ಅಂಗಂ 
ನಲ್ಲ ಅಂಜಣರ್ ಮಲ್ಹಿಯೆ ನಾಂಗೊರ್ 

_ವಣ್ಪ್ರರುಜೋತ್ತಮನೇ ॥ತ3॥ 

(ಪಲ್ಲವಂ ತಿಹಟಿ) ಚಿಗುರುಗಳು ಮೊಳೆತು ಶೋಭಿಸುವ (ಪೂಕಡಂಬಂ ಏರಿ) 

ಹೂಬಿಟ್ಟ ಕದಂಬವೃಕ್ಷವನ್ನೇರಿ (ಅಕ್ಕಾಳಿಯನ್ ಪಣಂ ಅರಂಗಿಲ್)ಅಂಥ ಕ್ರೂರ 



ಬ ಕ್ 

ಕೆಂಬವಣಕಡಲ್ ಓಗಿ 

' ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪದ ಹೆಡೆಗಳೆಂಬಂವ ನಾಟ್ಯಸ್ಥ ಲಲ್ಲಿ (ಒಲ್ಲೈವಂದಂ ಉರ 

ಪಾಯಗ್ನ್ಡು) ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಬಂದಂ ಧುಮಂಕಿ (ಅರುನಡಂಶೆಯ್ದ) 

ಅದ್ಭುತವಾದ ನರ್ತನವನ್ನು ವಕಾಡಿದ (ಉಂಬರ್ ಕೋನ್ ಉರೈಕೋಯಿಲ್) 

ದೇವಾಧಿದೇವನು ನಿತ್ಯವಾಸವಾಡಂವ ದೇಶ ಯನವುದೆಂದರೆ--(ವೆವ್ 

ತಟಲ್ಮೂನಂ್ರ) ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಗಳನ್ನೂ (ನಾಲ್ವೇದಂ ಐವೇಳ್ವಿಯೊಡು) 

ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನೂ ಪಂಚವಂಹಾಯಂಜ್ಞಗಳನ್ನೂ (ಆರಂ ಅಂಗಂ ವಲ್ಲ) ಆರಂ 
ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕರಿಸಿ ಸಮರ್ಥರಾದ (ನಲ್ಲ ಅಂದಣರ್ ಮಲ್ಹಿಯ) 

ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳು ತಂಂಬಿರುವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ವಣ್ ಪುರುಡೋ 

ತ್ತಮಂ) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಣ್ಪುರಂಡೋತ್ತಮಂ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ 

ಆಗಿದೆ. 

ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಂಠನ ಹತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಉದಂರಿಸಿರುವುದಷ್ಟೇ 

ಅಲ್ಲ. ವಿಷಕಂಠನಾದ ಕಾಳಿಂಗನ ನೂರು ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದ 

ಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕೈದ ರೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ವಣಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿಯನ 

ವಿಷಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದಗ್ಗವಾಗಿದ್ದ ಕದಂಬವೃಕ್ಷ ಸ್ವಾವಿಂಯ ಶ್ರೀಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶ 

ದಿಂದ ಚಿಗರಂಗಳನ್ನಿ ಹೂಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ಹೂಂದುವಂತಾಯಿತು. ಆ 

ಕದಂಬವೃಕ್ಷಾಗ್ರದಿಂದ ಕಾಳಿಯನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ 

ಅವನ ಮೇಲೆ ಧುಮಂಕಿ ಅವನ ಫಣಗಳೆಂಬ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ 

ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಃ ಅವನಂ ನಿತ್ಯವಾಸವಣಡುವ ಈ ದಿವ್ಯ 

ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿಪ್ರಶ್ರೇಷ್ಠರು ತಾವು ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮುಗಳನ್ನನಂಷ್ಮಿಸುವು 

ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರರೂ ಅನುಷ್ಠಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. : 

ಅಂಡರಾನನರ್ ನಾನನರ್ ಕು 

ಮೈೈತ್ತ ಶೋರು ಅದು ಎಲ್ಲಾಂ 
ಉಂಡಂ ಕೋಿಕ್ವಿಮೆಯೇತ್ತ” ಅ ಸೈ ಕಾತ್ತ ನನ್ 

ಉಹಂದು ಇನಿದು ಉರೈಕೋಯಿಲ್ 

ನೊಂಡಲ್ ಅರ್ ಮೆಂಅನಿಲ್ ಕುಳಿರ್ ವಾರ್ 

ಪೊಲಟ್ಲ್ ಕುಲಮಯಿಲ್ ನಡಮಾಡ 
ವಂಡು ತಾನಿಶ್ಸೈಸಾಡಿಡು ನಾಂಗೂರ್ 

ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತ ಮನೇ ॥೩॥ 
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(ಅಂಡರ್ ಆನವರ್) ಗೋಪಾಲಕರುಗಳು (ವಾನವರ್ಕೋನುಕ್ಕು ಎನ್ರು) 

ಬೇವೇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಎಂದು (ಶಮೈತ್ತ ಶೋರು 1ಅದು ಎಲ್ಲಾಂ ಉಂಡಂ) 

ಅಡಿಗೆಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭುಜಿಸಿದವನೂ, (ಕೋನಿರೈ ಅವೈಮೆಯ್ತ, 

ಕಾತ್ತವನ್) ಹಸುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದವನೂ ಆದ 

ಪರವಣಾತ್ಮನು (ಉಹಂದಂ ಇನಿದು ಉರೈಕೋಯಿಲ್) ಸಂತೋಷಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ 

ಯಿಂದ ಇರಂತ್ತಿರುವ ದೇಶವು ಯಾವುದೆಂದರೆ (ಕುಳಿರ್ವಾರ್ಪೊಟ್ಲ್) 

ತಂಪಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ (ಕೊಂಡಲ್ ಆರ್ವಃಣವಿಲ್) ಮೇಘಗಳ 

ದೊಡ್ಡ ಗರ್ಜನೆಯಂ ಮೊಳಗಿದಾಗ (ಕುಲಂ ಮಯಿಲ್) ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿರುವ 

ನವಿಲುಗಳು (ನಡಂ ಆಡ) ನರ್ತನ ವರಾಡುತ್ತಿರಂವಂಥದೂ, (ವಂಡು ಇಶೈ 

ಪಾಡಿಡು) ಭೃಂಗಗಳು ನವಿಲುಗಳ ನರ್ತನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಗಾನ ಮಾಡು 

ತ್ತಿರುವಂಥದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತಮಂ) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿ . 

ನಲ್ಲಿರಂವ ವಣ್ಪುರಂಡೋತ್ತವಂವೆಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ. 

"ಪಶುಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿ ಇರುತ್ತಿರುವ 

ಇವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ದೇವತೆ ಒಂದುಂಟೋ?' ಎಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ 

ಪ್ರೇಮಹೊಂದಿದ್ದರು ಗೋಪಾಲಕರುಗಳು. ದೇವೇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧ 

ಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಕಾವಿಂ ಭುಜಿಸಿ ಅನಂತರ ಆ ಪಶಂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ತನ್ನದೇ 

ಹೊಣೆಯಾಗಲು, ಅವುಗಳನ್ನೂ ಮೇಯಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ 

ಕಾಪಾಡಿದ. “ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ತಕ್ಕದೇಶ' ಎಂದು ಸ್ಕಾವಿಂ 
ಒಲಿದಂಬಂದು ನಿತ್ಯವಾಸ ವಕಾಡಂತ್ತಿರಂವ ದಿವೃದೇಶ ಇದು. ಮೇಘಗಳ 

'ಘೋಷವೇ ವಾದ್ಯವಾಗಲು, ಶ್ರಮಹರವಾದ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳ 

ಗುಂಪುಗಳು ನರ್ತಿಸಲು ಭೃಂಗಗಳಂ ಅವುಗಳ ನೃತ್ಯಕ್ಕನಂಗುಣವಾದ ಗಾನವನ್ನು 

ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತವಂತೆ, ಅಂಥ ಸಂಂದರವಾದ ದೇಶ ಅದು. 

ಪರುಂಗೈಯಾನೈಯಿನ್ ಕೊಂಬಿಸೈ ಪರಿತ್ತು 
ಅತನ* ಪಾಹನೈ ಶಾಡಿ ಪುಕ್ಕು 

ಒರುಂಗ ಮಲ್ಲಶೈಕೊನ್ರು ಸಿನ್ ಕಂಜನೈ 

ಉದೈತ್ತನನ್ ಉರ್ಫ ಕೋಯಿಲ್ 



ಕಂಬಮಾಕಡಲ್ ೬೩ 

ಕರುಂಬಿನೊಡು ಉಯೆರ್ಶಾಲಿಹಳ್ 

ವಿಳ್ಳೆ ತರು ಕಬಸನಿಯಿಲ್ ಮಂಲಿವಾನಿ 

ಮರುಂಗೆಲಾಂ ಪೊಲ್ಲೋಂಸೆಯೆ ನಾಂಗೂರ್ 
ವಣ್ಪುರುಜೋತ್ತಮನಮೇ ॥೪॥ 

(ಪರುಕೆ ಓೈಯಾನೈಯಿನ*್) ದೊಡ್ಡ ತಂದಿಕೈೈಯುಳ್ಳಕುವಲಯಾಪೀಡದ (ಕೊಂಬಿನೈ 

ಪರಿತ್ತು) ದಂತಗಳನ್ನುಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಂದು (ಅದನ್ ಪಾಹನೈಶಾಡಿ) 
ಅದರ ಪಾಲಕನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ (ಪುಕ್ಕು) ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಲ್ಲರೈ ಓರುಂಗ 

ಕೊನ್ರ್ರ) ಮಲ್ಲರುಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂದುಹಾಕಿ (ಪಿನ್ ಕಂಜನೈ ಉದೈತ್ತ 

ವನ್) ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಸನನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕರುಣಿಸಿದ ಕ್ಕ ೈಷ್ಣನು (ಉರೈ 

ಕೋಯಿಲ್) ನಿತ್ಯವಾಸ ವಣಡುವ ಸ್ಥ ಳ ಯಾಣವುದೆಂದರೆ--(ಕರುಂಬಿನೂಡು) 

ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ (ಉಯರ್) ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ (ಶಾಲಿಹಳ್ವಿಳ್ಳೆತರು) 

ಕೆಂಭತ್ತದ ಪಯಿರುಗಳಂ ಸೊಗಯಿಸುತ್ತಿರುವ (ಕಟಿನಿಯಿಲ್) ಗದ್ದೆ ಗಳಲ್ಲಿ 

(ಮಲಿವಾವಿ) ಜಲ ತುಂಬಿರುವ ನೆಲಬಾವಿಗಳ (ಮರುಂಗುಎಲಾಂ ಪಟಾಲ್ 

ಓಂಗಿಯ) ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತೋಪುಗಳು ಚೆಲುವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ 

(ನಾಂಗೂರ್ ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತ ಮಮೇ) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಣ್ 
ಪ್ರರುಡೋತ್ತಮಂ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ವಿರೋಧಿನಿರಸನ ಶೀಲನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಹಳ ಬಲಿಷ 

ವಾದ ಕುವಲಯಕಾಹೀಡವನ್ನೂ, ಅದಂ ಗೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ 

ಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪಾಲಕನನ್ನೂ, ಚಾಣೂರ ಮುಷ್ಟಿಕಾದಿ ಮಲ್ಲರ ಸಮೂಹ 
ವನ್ನೂ, ಜನ್ಮಶತ್ರುವಾದ ಕಂಸನನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿ ವಿಜಯಶ್ರೀಯನ್ನು 

ಪಡೆದುದನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅನಂಭವಿಸಂತ್ಪ್ತೂರೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ವಿರೋಧ್ಯಂಶ 

ಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಂವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಂ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ 
ದೇಶ ಇದಂ. ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ತೋಪುಗಳು ಕಬ್ಬಿ ನ ಗದ್ದೆ ಗ 

ಸರೋವರಗಳ ಪರಿಸ ರದಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾ 'ಕಂಗೊಳಿಸಿವೆ ಅಲ್ಲಿ, 

ಶಾಡು ಪೋಯೆಕ್ವಿಟ ಕಾಳ್ ನಿನಿಂರ್ ತ್ತು 

; ಈಶನ್ತನ್ ಸಡೈಯೊಡುಂ ಕಿಳ್ಳಿಯೊಡುಂ ' 
ಓಡ ವಾಣನೈ ಆಯಿರೆಂ ಕೋಳ್ಹಳುಂ 

' ತುಣಿತ್ರವನ್ ಉರೈಳೋಯಿಲ್ 
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ಆಡು ವಾನ್ಕೊಡಿ ಅಹಲ್ನಿಶಂಬು ಅಣನಿಪ್ಪೋಯೆತ್ 

ಹೆಹಲನನ್ ಒಳಿಮರೈ ಕ್ಯೂಂ 

ಮಾಡ ಮಾಳಿಕ್ಳೆ ಶೂಟ್ತರು ನಾಂಗೂರ್ 
ವಣ್ ಪ್ರರುಜೋತ್ತಮನೇ ॥೫॥ 

(ಶಾಡು) ಅಸುರಾವಿಷ್ಟವಾದ ಶಕಟ (ಪೋಯರ್ವಿಟ) ಬಿದ್ದ ಓಡಿಯುವ 

ಹಾಗೆ (ತಾಳ್ನಿಮಿರ್ತ್ತು) ಶ್ರೀಪಾದವನ್ನ್ನ ಎತ್ತಿ ಒದೆದವನೂ, (ಈಶನ್ 

ತನ್ ಪಡೈಯೊಡುಂ ಕೆಳ್ಳೆಯೊಡಂಂ) ರುದ್ರನಂ ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಡನೆಯೂ 

ಪರಿವಾರದವರೊಡನೆಯೂ (ಓಡ) ಸೋತು ಓಡಿಹೋಗಲು (ವಾಣನೈ 
ಆಯಿರವರ್ ತೋಳ್ಹಳುಂತುಣಿತ್ತವನ್) ಬಾಣಾಸುರನ ಸಾವಿರ ತೋಳು 

ಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದ ಸ್ಥಾವಿಂಯಯ.  (ಉರೈಕೋಯಿಂಲ್) ನಿತ್ಯವಾಸ 

ಮಾಡುವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಯಕವುದೆಂದರೆ- (ಆಡು) ಹಾರಾಡಂತ್ತಿರಂವ (ವಾನ್ 

ಕೊಡಿ) ದೊಡ್ಡ ದ್ದ ಸಜಗಳು (ಅಹಲ್ ವಿಶಂಂಬು ಅಣವಿಪೋಯರ್) ಹರಡಿದ 

ಆಕಾಶವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಮೇಲೆಹೋಗಿ (ಪಹಲವನ್ ಒಳಿ ಮರೈ ಕ್ಕುಂ) 

ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮರೆವಣಡುತ್ತಿರುವುದೂ, (ಮಾಡಂ ವಳಿಕೈ 

ಶೂಟ್ ತರಂ) ಮಹಲಂಗಳಿಂದಲೂ ವಕಾಳಿಗೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಂತ್ತುವರಿಯ 

ಲ್ಪಟ್ಟುದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ವರ್ಣಪುರುಡೋತ್ತಮಂಮೇ) ಶಿರುನಾಂಗೂರಿ 

ನಲ್ಲಿರುವ ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತಮವೆಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಭಗವಂತನ ವಿರೋಧಿನಿರಸನ ಶೀಲತ್ವ ಎಂದೆಂದೂ ಸಿದ್ಧವಾದುದೇ 

ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಟ, ಕಂಸ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ನಿರಸನ 

ವಣಡಿದುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈಶ್ವರಾಭಿವರಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನಾದ ರುದ್ರನ 

ಅಭಿವರಾನಭಂಗವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ಇವನು, ಅವನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಬಾಣಾಸಂರನ 
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಗಳನ್ನೇ ಛೇದಿಸಿದ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಯಾರು ಆಶ್ರಿತ ವಿರೋಧಿ 

ಗಳಿರುವರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂ 
ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವ ರ. 

ಅರ್ನ್ಕೈಯಾಲ್ ಅಡಿನೂನ್ರು ನೀರೇತ್ತು 

ಅಯೆನ್ ಅಲರ್ಕೊಡು ತೊಟುದೇತ್ತ 
ಕಂಗೈಪೋದರ ಕಾಲ್ನಿನಿಂರ್ತ್ವರುಳಿಯ 

ಕಣ್ಣನ್ ವಂದು ಉರೈಕೋಯಿಲ್ 



ಕಂಬಮೂಕೆಡಲ್ ೬೫ 

ಕೊಂಗ್ಳೈ ಕೋಂಗೆನೈಕಾಟ್ಸಿ ನಾಯ್ ಕಂಮುದಂಗೆಳ್ 
ಕಾಟ್ಟಿಮಾ ಪೆದುಮುಂಗಳ್ 

ಮಂಗೈೆಮಾರ್ ಮುಹಂ ಕಾಟ್ಟಿಡು ನಾಂಗೂರ್ 
ನಣ್ಪುರುಡೋತ್ತಮುನೇ ೬1 

(ಮೂನ್ರುಅಡಿ ಅಮ್ಕೈಯಾಲ್ ನೀರ್ ಏತ್ತು) ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ 

ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೀಹಸ್ತದಿಂದ ಉದಕದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತ್ರಿವಿಕ್ರವಂನಾಗಿ 

ಬೆಳೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಅಯನ್) ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು (ಅಲರ್ಕೊಂಡು ತೋಖದಂ 

ಏತ್ತ) ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆಯೂ (ಕಂಗೈ ಪೋದರ) 

ಗಂಗೆಯು ಉದ್ಭವಿಸಿ ಹರಿದಂಬರುವಂತೆಯೂ (ಕಾಲ್ ನಿಮಿರ್ತ್ತರುಳಿಯ 

ಕಣ್ಣನ್) ಶ್ರೀಪಾದವ ವನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು (ವಂದು ಉರೈ 

ಕೋಯಿಲ್) ಬಂದು ನಿತ್ಕವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ದೇಶ i 

ಎಂದರೆ (ಕೋಂಗು ಅವೈ ಮಂಗೈಮಾರ್ ಕೊಂಗೈಕಾಟ್ಮಿ). ಕೋಂಗು ವೃಕ್ಷದ 

ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವಂತ 
ಹುದೂ, (ಕುಮಂದಂಗಳ್ ವಾಯ್ಕಾಟ್ಸಿ) ಸುಂದರವಾದ ಕಂಮುದಗಳು ಆ 

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಧೆರನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವುವೂ ಆಗಿ (ಮಾ ಪದುಮಂಗಳ್ ಮಂಹಂ 

ಕಾಟ್ಟಿಡು) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಾವರೆ ಹೂಗಳು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ 

ಪಡಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೂರ್ ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತಮಮೇ) ತಿರಂ 

ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಣ್ ಪುರಂಡೋತ್ತ ಮಂ ಎಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

“ಗೋಸಹಸ್ರಪ್ರದಾತಾರಂ' ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ 

ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಕೈಯ್ಯಿಂದ ವೂರಡಿಯ ನೆಲವನ್ನು 

ಸ್ಮಾಮಿ ಯಾಚಿಸಿದ, ತನ್ನ ಕೈಮೇಲೆ ಮಹಾಬಲಿ ದಾನಧಾರೆಯನ್ನೆರೆದ 

ಮೇಲೆಯೇ ಅವನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಅವನ ಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ 
ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪುಷ್ಪಾದ್ಯುಪಕರಣ 

ಗಳನ್ನು ತಂದಂ ಆ ಶ್ರೀಪಾದವನ್ನಾ ಶ್ರಯಿಸಿದ. ಆಗ ಗಂಗೆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಪಾದ 

ದಿಂದ 'ಉದ್ಭ ವಿಸಿ ಪ್ರವಹಿಸಿತು, ಹೀಗೆ ಪಾದವನ್ನು ನೀಡಿ “ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ 

'ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ನ್ನೂ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ಲೀವನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿರುವ 

ದಿಷ್ಯಕ್ಷೀತ್ರ ಇದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಟೀಯರ ಚೆಲುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಕೋಂಗು ಮೊಗ್ಗು 
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೬೬ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಗಳು, ಅರಳಿದ ಕುಮುದ ಹಾಗೂ ಕೆಂದಾವರೆಗಳು  ತೋರುತ್ತವಂತೆ. 

ಅಲ್ಲಿರಂವುದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೇ ಸೇರಿದವಾದ ಕಾರಣ ಆ ದಿವ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿನ 

ಮರಗಳಿಗೂ ಲಲನೆಯರಿಗೂ ಭೇದ ತೆ ೋರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ 

ಪರಸ್ಸರ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಉಳ್ಳಿಯ ಒಣ್ತಿರಲ್ ಪೊನ್ ಪೆಯೆರೋನ್ ತನದು 
ಉರವನರ್ಪಿಳೆಂದು ಉತಿರತೆ ತ್ರೈ 

ಸಃ ನೆನ್ನಶಿನತ್ತುಅರಿ ಪರಿಕೀರಿಯೆ ಅಪ್ಪನ 
ನಂದುೈ ಕೋಯಿಲ್ 

ಇಳ್ಳೆಯೆಮುಂಗೈಯೆರ್ ಇಣ್ಟೆಅಡಿ ಶಿಲಂಬಿನೋಡು | 
ಎಟ್ಲ್ ಕೊಳ್ ಸಂದಡಿಸ್ಫೋರ್ಕೈ 

ನೆಳ್ಳೆಯಿಲ್ನಿನ್ರು ಒಲಿಮುರ್ಲಹಿಯೆ ನಾಂಗೂರ್ 

ವನಣ್ ಪುರುಡೋತ್ತಮನೇ ॥೭॥ 

(ಒಣ್ತಿರಲ್ ಪೊನ್ಪೆಯರೋನ್ ಉಳ್ಳೆಯ) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಲವನ್ನುಳ್ಳ ಹಿರಣ್ಯ 

ಕಶಿಪ್ರವು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ (ತನದಂ ಉರಂ ಹಿಳ್ಳೆಂದು ಉದಿರತ್ತೆ ೮ ಲೆಳೈಯಂ) 

ಅವನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ರಕ್ತವನ್ನಳೆದ (ವೆಮ್ಶಿನತ್ತು ಅರಿ) ಉಗ್ರನರಸಿಂಹ 
ನಾದವನೂ, (ಪರಿಕೀರಿಯ) ಕಂದುರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೇಶಿಯನ್ನು 
ಕೊಂದವನೂ ಆದ (ಅಪ್ಪನ್ ವಂದಂ ಉಕ್ಕಕೋಯಿಂಲ್ ) ಸ್ವಾವಿಂಯ ಒಲಿದು 

ಬಂದು  ನಿತ್ಕವಾಸವರಾಡಂತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದೆಂದರೆ... (ಇಕ್ಕಿ ಯಂ ಮಂಗೈ 

ಯರ್) ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಗಳೆಯರು ನರ್ತನಮಾಡಂವಾಗ (ಇಣ್ಟೈ ಅದಿ 

ಶಿಲಿಂಬಿ ನೋಡ) ಚರಣದ್ವಂದ್ಹಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಕಾಲಂದಂಗೆಗಳ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ 

(ಎಟಿಲ್ಕೊಳ್ಪಂದಂ ಅಡಿಪ್ಪೋರ್ ಕೈವಳ್ಳೆಯಿಲ್ನಿನು) ಸಂಂದರವಾದ 

ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡುವವರ ಕಂಕಣಗಳಿಂದಾದ (ಒಲಿ) ನಿನಾದವು (ಮಲ್ ಹಿಯ) 

ತುಂಬಿರಂವ (ನಾಂಗೂರ್ವಣ್ ಪ್ರರುಡೋತ್ತವಂವೆಂ) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ 

ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತ ಮವೆಂಬಂವ ದಿವ ಕೇತುವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಹಿರಣ್ಯಕನ ಭಯಂಕರಾಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ 

ಗಳೂ ಹೆದರಿ ನಡುಗುವರಂತೆ, ಅಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅವನದು. ಅವನ ಬಲಿಷ್ಠ ವಾದ 
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ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲವನ್ನು ಸೀಳಿ ಅವನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿಯಾಡಿದ ಭೀಷಣಕೋಪವನ್ನುಳ್ಳ 

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹನೂ, ಕೇಶಿಮಥನನೂ ಆದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡು 

ತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಘೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಕೇಳಿಬರುವ ನಿನಾದವಾವುದೆಂದರೆ ಎಳೆಹರೆಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಲಾಸ್ಕವಾಡುವಾಗ 

ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಲಂದುಗೆಗಳ ಶಿಂಜಿತವೂ ಮತ್ತು ಅದರೊಡನೆ ಸೇರಿದ. 

ಚೆಂಡಾಟವಾಡರಿವ ಲಲನೆಯರ ಕಂಕಣನಿನಾದವೂ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, 

ನಾಳ್ಕೆಆರ್ ತಡಂಕಣ್ ಉನ್ಫಪಂಗನ್ 
ನಲ್ಶಾಪಂಅದುನೀಂಗೆ 

ಮೂಳ್ಳಿಆರ್ ಶಿರತ್ತು ಐಯೆಮ್ ಅಳಿತ್ತ ಎಮ್ 

ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಉರೈಕೋಂಯಿಲ್ 

ಪಾಳ್ಸಿನಾನ್ ಕಮುಕುಊಡು ಉಯಂರ್ ತೆಂಗಿನ್ 
ವನ್ ಪಟನಮ್ನಿಟ ನೆರುನಿಪ್ಫೋಯಸ್ 

ನಾಳ್ಳಿಸಾಯೆತ" ತಡಂಶೂರ್ತರು ನಾಂಗೂರ್ 

ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತಮೆಮೇ ॥೮॥ 

(ವಾಳೈೆಆರತಡಂಕಣ್ಉಮೈ) ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನ್ನು ಹೋಲುವ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಕಣ್ಣು ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು (ಪಂಗನ್) ತನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಉಳ್ಳ ರುದ್ರ ದೇವನ (ವಲ್ಶಾಪಂ ಅದುನೀಂಗ) ಬಲವಾದ ಶಾಪವು ತೊಲಗಿ 

ಹೋಗುವಂತೆ (ಮುನ್ಮೂಳ್ಳೆ ಆರ್ ಶಿರತ್ತು ಐಯಮ್ ಆಳಿತ್ತ) 

ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂಳೆಯಕಾದ ತಲೆಯೋಡಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನಿತ್ತ 

(ಎಮ್ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣಿನ್ ಉರೈಕೋಯಿಲ್) ನೀಲಮೇಘ ವರ್ಣನಾದ 

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೆಲಸಿರುವ ಸ್ಥಲ ಯಾವುದೆಂದರೆ. -(ಪಾಳೈವಾನ್ಕಮುಕು 

ಊಡು) ಹೊಂಬಾಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅಡಿಕೆವಂರಗಳೆ 

ನಡುವೆ (ಉಯರ್ ತೆಂಗಿನ ವನ್ಪಟಮ್ವಿಟ) ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ 

ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ ಕಾಯಿಗಳು ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು (ವಾಳೈ 

ವೆರುವಿಪೋಯ್ ಪಾಯ್ತಡಂ ಶೂಟ್ತರು) ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಳು ಹೆದರಿ 

ಆ ಜಾಗಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬೇರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತಹ ತಟಾಕ 



೬6 ಪರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ನಾಂಗೂರ್ ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತಮವೆಂ) 

ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಣ್ಪುಶುಡೋತ್ತಮ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

"ಮೀನಾಕ್ಷಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದುವೂ ತಂಪಾದವೂ 

ಆದ ಕಣ್ಣು ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗವನ್ನಿತ್ತ 

ರುದ್ರದೇವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಯಕಾಗುವಂತೆ 

ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿದ ಪರಮೋದಾರನಿವನು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದುದ್ಧಕ್ಕೂ 
ಬೆಳೆದಿರುವ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗುಗಳೆ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನಾತೀತ, ವಂರದಿಂದ ಬಲಿತ 

ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಗಳು ತಟಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ಹೆದರಿ 
ಬೇರೆಜೆಗೆ ಚಿಮ್ಮಿಹೋಗುವುವಂತೆ... ಅಂಥ ತಟಾಕಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ 

'ನಾಂಗೂರಿನ ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯಂ 

ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. 

ಇಂದುವಾರ್ಶಡೈ ಈಶನೈ ಸಯಂದ ನಾನ್ಮುಹನೈ 

ತನ್ ನಲಿರ್ಲ ಆರುಂ 

ಉಂದಿ ಮಾಮಲರ್ನಿೀಮಿಶೈೈ ಪಡೈತ್ರೈವನ” ಉಹಂದು 
ಇನಿದು ಉರೈಕೋಂಯಿಲ್ 

ಕುಂದಿ ನಾಲಕ್ಕಿ ಯಿನ್ ಹೊಟುಂಗನಿ ನುಹರ್ನ್ಹು . 

ತನ್ ಕುರುಳ್ಳೆಯ್ಳೈ ತಟುನಿಫೋರ್ಯೆ 
ಮಂದಿ ಮಾಂಬಣೈ ನೇಲ್ ನೈಹುನಾಂಗೂರ್ -. 

ಸ ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತನುಮೇ ॥೯॥ 

(ಇಂದರ) ಚಂದ್ರನೊಡನೆ ಕೂಡಿ (ವಾರ್ಶಡೈ) ನೀಳವಾದ ಜಟಾಕಲಾಪವ 

ನಳ್ಳ (ಈಶನೈಪಯಂಂದ. ನಾನ್ಮುಹನ್ಯೆ) ರಂದ್ರನನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ ಚತುರ್ಮೂಖ 

ನನ್ನು (ತನ್ ಎಟ್ಲ್ ಆರುಂ) ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತವಾದ (ಉಂದಿಮಾ 

ವಂಲರ್ಮಿಶೈ): ನಾಭಿಕವಂಲದಲ್ಲಿ (ಪಡೈತ್ತವನ್ ಉಹಂದಂ ಇನಿದಂ ಉರೈ 

ಕೋಯಿಲ್) ಸೃಷ್ಟಿವಕಾಡಿದ ಭಗವಂತನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂಂದ ಒಲಿದುಬಂದಂ 

` ನಿತ್ಕವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೆಂದರೆ. (ಮಂದಿ) ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿಯು 

(ಕುಂದಿ) ಶೆಂದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು (ವಾಟಕ್ಕಿಯಿಂಸ್ ಕೊಟುಂಗನಿ ನುಹರ್ನ್ನು) 

ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಟಿಂಕಿಸಿಕೊಂಡಂ ಭಂಜಿಸಿ (ತನ್ ಕುರುಳ್ಳೆಯ್ಳೈ 



: ಕಂಬವಣಕಡಲ್ ೬೯ 

ತಟುವಿ) ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು (ಪೋಯ್ವಠಾಮೃಣೈಮೇಲ್ 

ನೈಹುಂ) ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ವಕಾಮರದ ಕೊಂಬಿಯಮೇಲೆ ತಂಗಿರಂವಂತಹ 

(ನಾಂಗೂರ್ವಣ್ಪುರುಡೋತ್ತಮಮೇ) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಣ್ಪುರಂ 

ಡೋತ್ತವಂವೆಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಚಂದ್ರನ ಅಮೃತ ಕಿರಣಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೂಗಾಡುವ ಜಟಿಗಳ 

ನ್ನುಳ್ಳ ರುದ್ರನನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ ಚರ್ತುವಂರ್ಣಖನನ್ನು ತೇಜಿಷ್ಠವಾದುದೂ ಅತಿ 

ಚೆಲುವಾದುದೂ ಆದ ತನ್ನ ನಾಭಿಕವುಲದ ಮೇಲೆ ಸೃಜಿಸಿದ ಸರ್ವೇಶ ರ 

ತಾಸು ಸೃಜಿಸಿದ ಚತುವರ್ಜಖನಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಜಗತ್ತಿದಂ ಎಂದು ಅದರ 

ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಹೊಂದಿ ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯದೇಶವಿದು. 

ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿರುವ 

ಕಪಿಗಳು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ರಮಿಸಂವುದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. 

ನುಣ್ಣುಳ್ ಆರ್ಪುಹಟ್ನೇದಿಯರ್ ನಾಂಗೂರ್ 

ವಣ್ಸುರುಜೋತ್ತಮತ್ತುಳ 

ಅಣ್ಣ ಲ್ ಶೇವಡಿಕ್ಕೀಟ್ ಅಡೈಂದು ಉಯೆಂದವನ್ ಆಲಿಮನ್ 
ಅರುಳ್ಮಾರಿ 

ಸಣ್ಣುರ್ಥ ಆರ್ತರಪಾಡಿಯ ಸಾಡಲ್ ಇಸ್ಟತ್ತುಂವಲ್ಲಾರ್ 

ಉಲಹಿಲ್ 

ಎಣ್ಣಿಲಾಡ ಹೇರಿನ್ ಬಂ ಉತ್ತು ಇನ್ಫಯನರೋಡುಂ 

ಕೂಡುವರೇ ॥೧೦॥ 

(ಮಣ್ಣುಳ್) ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ (ಆಂ್ಪುಹಟ್ ವೇದಿಯರ್) ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 

ಹರಡಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ವೈದಿಕರು ಬಾಳುತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೂರ್ ವಣ 

ಪುರುಡೋತ್ತಪುತ್ತುಳ್) ಶಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಣ್ ಪುರಂಡೋತ್ತಮ 

ವೆಂಬುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಂಯುವಕಾಡಿಸಿರುವ (ಅಣ್ಣಲ್ "ಶೇ ಅಡಿಕ್ಕೀಟ್) 

ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಅಡೈಂದಂ ಉಯರ್ನ್ನ ವನ್) ಸೇರಿ 

ಉಜ್ಜೀವಿಸಿದವರೂ (ಆಲಿಮನ್) ಶಿರಂವಾಲಿನಾಡಿಗೆ ನಾಯಕರಾದವರೂ, 

(ಅರುಳ್ವಕಾರಿ) ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವ ' ಮೇಘವಾಗಿರುವವರೂ ಆದ 



೬೦ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ತಿರುವಂಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ರವರು (ಪಣ್ಣು ಳ್ ಆರ್ತರ) ಗಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ 

(ಪಾಡಿಯ ಪಾಡಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತುಂ) ಹಾಡಿದ ಪಾಶುರಗಳಾದ ಇವು ಹತ್ತನ್ನೂ 

(ವಲ್ಲಾರ್) ಬಲ್ಲವರು (ಉಲಹಿಲ್ ಎಣ್ ಇಲಾದ ಪೇರ್ ಇನ್ಫಂ ಉತ್ತ) 

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ವುಹಾನಂದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ (ಇಮೈಯವ 

ರೋಡುಂ ಕೂಡುವರ್) ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವವರಾಗು 

ತ್ತಾರೆ. 

ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಗಳನ್ನಾ ಶ್ರಯಿಂಸಿ, "ಅಸನ್ನೇವ ಸ ಭವತಿ' ಎನ್ನುವ 

ನಿಲುವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಆಳ್ವಾರ್ರವರು, 
ತಿರಂವಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದವರು ಇವರು, 

ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೇಘದಂತೆ ಪರಮೋದಾರರಾದವರು, 

ಗಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಈ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವರಲ್ಲದೆ ಅನಂತರ ನಿರವಧಿಕ 

ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತರಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರುವಂಥವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ನಾಲ್ಕ ನೆಯೆ ಪತ್ತು. -ಮೂರನೆಯೆ ತಿರುನೊಟ್ 

"ಹೇರಣಿನ್ನು' 
ಪ್ರವೇಶ 

ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೂ, ನಿರತಿಶಯಭೋಗ್ಯನೂ, ಸರ್ವದಾ ಸೂರಿ 

ಸೇವ್ಯ ನೂ. ಆದ ಆ. 'ರ್ವೇಶ್ವ ರ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರರಂಷಕಾರ 

ಭೂತಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಡನೆ ಬಂದಂ ನಿತ್ಯವಾಸವರಾಡುತ್ತಿರುವ "ಶವರ್ 

ಪೊನ್ ಶೆಯ್ ಕೋಯಿಲ್' ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಅವನನ್ನು 

ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆನಂದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಲೆಂದಂ ಅವನ 
ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾ ರೆ. 



ಪೇರಣಿನ್ಹೂ ೭೧ 

ಹೇರಣಿನ್ನು ಉಲಹತ್ತನರ್ ಶೊಉಪೇತ್ತುವಾ್ 

ಹೇರೆರುಳಾಳೆನ್ ಎಂಜಿರಾಸ್ಸೈ 
ನಾರಣಿನುಟ್ಸಿಯಾಳ” ಮುಲರ್ಮಹಳೊಡು ಮಣ್ನುಹಳುಂ 

ಉಡನ೯ನಿರ್ಹ 
ಶೀರಣಿಮಾಡಂ ನಾಂಗೈ ನನ್ನೆಡುವುಳ್ ಶೆನ್ಟೊನ್ ಶೆಯೆತ್ 

ಸ ಹೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೀ 
ಕಾರಣಿನೇಹಂ ನಿಸ್ರತೊಪ್ಪಾನೈ ಕಂಡುಕೊಂಡು 

ಉಯ್್ನ್ಲೊಟ್ನ್ಲೇನೇ ॥೧॥ 

(ಉಲಹತ್ತವರ?) ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಂವವರೆಲ್ಲರೂ (ಪೇರ್ ಅಣಿನ್ಹುತೊಲುದಂ) . 

ಶ್ರೀನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ವಕಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ (ಏತ್ತುಂ ಪೇರ 

ರುಳಾಳನ್) ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವ ಕೃಪಾಸಾಗರನಾದ ಪೇರರುಳಪ್ಪೆರಂವಕಾಳ್ 
ಆಗಿ (ಎಮ್ಪಿರಾನೈ) ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ (ಕಾರ್ ಅಣಿ ಮೇಹಂನಿನ್ರದಂ 

ಒಪ್ಪಾನೈ) ವರ್ಷಾಕಾಲದ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಳಮೇಘ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರಂ 

ವವನೂ ಆದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು (ಶೀರ್ ಅಣಿ ಮಾಡಂ ನಾಂಗೈನಲ್ನಡಂವುಳ್) 

ಸುಂದರವಾದ ಮಾಾಳಿಗೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟನಡುವೆ (ಶೆಮ್ಬೊನ್ 
ಶೆಯಕ್ ಕೋಯಿಲಿನ್ ಉಳ್ಳೀ) ಶೆಮ್ಬೊನ್ಶೆಯ್ ಕೋಯಿಲ್ ಎಂಬುವ ದಿವ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ವಾರ್ ಅಣಿಮಂಲೈಯರಾಳ್ ಮಲರ್ ಮಹಳೊಡಂ) ಕಂಚುಕ 

ಧಾರಿಣಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೂ (ಮಣವಂಹಳುಂ) ಭೂದೇವಿಯೂ 

(ಉಡನ್ನಿರ್ಪ) ಕೂಡಿ ಇರುತ್ತಿರಲು (ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉಯ್ನ್ಹೊಲಿನ್ಸೇನ್) 

ನಾನು ಸೇವಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಿದೆನಂ.. 

ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಾವು' ಕಂಡುಕೊಂಡು: ಉಜ್ಜೇವಿಸಂವಂತೆ 

ಆದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು. ತಮ್ಮ 

ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಂ 
ಅವನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆಬಿದ್ದೂ' ಅವನ ಶ್ರೀನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, : ಸ್ತೋತ್ರ 

ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಯಿಂಸುವಂತಾಗಲೆಂದು ಸ್ವಾನಿಂ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ 
ದ್ದಾನೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿ ಉಪಕಾರಕನಾಗುವ 

ನವನಂ. . ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಮಂನಸ್ಸನ್ನು ಯಕಾವಾಗಲೂ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸು 
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ವಂತಹ ನಿಶ್ಯ ಯೌವ್ವನವನ್ನುಳ್ಳವಳೂ 'ನಶಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ' ಎಂದಂ 
ಆಶ್ರಿತರ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಕ್ಷವಿಂಸಲು ವಾದಿಸುವವಳೂ ಆದ ಶ್ರೀದೇವಿಯ 

ನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ, . ಅದನ್ನೇ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅಶ್ರಿತರ ದೋಷ 
ಗಳನ್ನು ಅವನು ಎಣಿಸದಂತೆ ವಕಾಡುವ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಮುತ್ತೊಂದಂ ಪಕ್ಕ 
ದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಬಂದು ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಂ. 

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷೋನ್ಮೂ ಖವಾಗಿ ಶ್ರಮಹರವಾದ ನೀಲಮೇಘದಂತೆ ಇರುವ 

ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಣ್ಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಂವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನಂ 

ಧನ್ಯನಾದೆ. 'ಸಂತಮೇನಂ ತತೋಮಿದುರಿತಿ' ಎಂಬಂತೆ ಅವನ ನಿರಂತರವಾದ 

ಸ್ಮರಣ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು. 

ನಿರಪ್ಪೊಡು ಮೂಸ್ಟೊಸ್ರಿಲ್ಲನನ್ ತನ್ನೈ ಸೇದಿಯಾ 

ಇಸ್ಸನೆಳ್ಳತ್ತ್ವೈ 
ಇರ್ತು ಎದಿರ್ಕಾಲರ್ವ್ ಕಲಾಪ್ರಮ್ ಆನಾನೈ 

ಏಲಾಶೈಯಿನ್ ಶುವೈತನ್ನ್ಸೈ 

ಿಪ್ಪುಡೈನುಶೈಿಯೋರ್ ನಾಂಗೈ ನನ್ನಡುವುಳ್ 
ಶೆನಪೊನ್ ಕೆಯೆತ್ ಕೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೇ 

ಮಕೈಿ ಸೆರುಂಪೊರುಳ್ಳೆ ನಾನನರ್ ಕೋನ 
ಕೆಂಡನಾನ್ ವಾರ್ಜಫ್ಲೊಟಾನ್ನೇನೇ ॥೨॥ 

(ಹಿರಪ್ಪೊಡು ವಟೂಪ್ಸೆ ಒನ್ನು ಇಲ್ಲವನ್ ತನ್ನೈ) ಹಂಟ್ಟು, ಮುದಿತನ 

ಮೊದಲಾದ ವಿಕಾರಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ (ಪೇದಿಯಾ ೧೯ಬಮ್ ವೆಳ್ಳತ್ತೈ 

ಯಕಾವತ್ತೂ ವಿಕಾರಹೊಂದದ ಆನಂದದ ಸಾಗರವಾಗಿರುವವನೂ, (ಇರಪ್ಪು 

ಎದಿರ್ಕಾಲವರ್ ಕಟವುಂ ಆನಾನೈ) ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ವಂತ್ತು ಭೂತ 

ಕಾಲವೆಂಬ ಸ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವನೂ, (ಏಟ್ಇಶೈಯಿಂನ್ 

ಶುವೈ ತನ್ನೈ) ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ರಸದಂತೆ ಭೋಗ್ಯನುದವನೂ, (ಮೈ ಪೆರಂ 

ಪೊರುಳ್ಳಿ) ಗ ರವ ತಾತ್ಸರ್ಯನಾದವನೂ, (ವಾನವರ್ ಕೋನೈ?) 

ನಿತ್ಯಸೂರಿನಾಥನೂ ಆದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯನ್ನು (ಶಿರಪ್ಪು ಉಡೈಮಂರೈ 
ಯೋರ್) ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೊಂದಿದ ವೈದಿಕರುಗಳು ಬಾಳುತ್ತಿರಂವ (ನಾಂಗೈ ನಲ್ 

ನಡುಪುಳ್) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟನಡುವೆ (ಶೆಮ್ಬೊನ್ ಶೆಯ್ ಕೋಮಿಂಬಿನ್ 
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ಉಳ್ಳೇ ಕಂಡು ನಾನ್ ವಾಟ್ನ್ಲೊಟ್ಸ್ನೇನ್) ಶೆಂಪೊನ್ ಶೆಯ್ ಕೋಯಿಲ್ 
ಎಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡು ಬದಂಕಿಹೋದೆನಂ. 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಅನಂಭವವನ್ನು 
ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾಶಃರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಸ್ವ್ಯರೊಪದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು 

ಅನುಭವಿಸಿ ಹೃಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮ, ಜರೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇ 

ಇಲ್ಲದವನಾದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದವನು ಇವನು. ಜನ್ಮಾದಿ 

ಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಒಂದಂ ' ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದವರೆಗೆ 

ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಮುಡಿದಂಹೋಗವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು 
ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರಂವ ಆನಂದ 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನುಳ್ಳವನು ಇವನಂ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಸಹ ನಿತ್ಯ 

ವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನವೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿ ದ್ದರೂ ಸಹ 

ಆ ಧರ್ಮಭೂತಣಜ್ಞ್ವಾನಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳಂಂಟಾಗುವು 

ವಷ್ಟೇ? ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉದಯಕಾಸ್ತ್ರವಂಯಂಗಳುಂಟು. ಅವನ ಸ್ವರೂಪ 

ನಿತ್ಕವಾದರೂ ಕರ್ಮನಿಬಂಧನವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಚಿತ್ಸಂಸರ್ಗ ವಿಯೋಗದ 

ಕಾರಣ "ಹಂಟ್ಟಿದನಂ, ಸತ್ತನು' ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಾಗೆ 

ಯಾವ ಕರ್ಮಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವಶ್ರೂ ವಿಕಾರಕ್ಕೊಳೆಗಾಗದೆ 

ಏಕರೂಪವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇವನಂ ಹೊಂದಿರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. "ಆನಂದ 
ಮಂಯಃ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಇವನ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳು 

ತ್ತದೆ. ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯಭೂತನಿವನು. ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಲ್ಲಂಂಟಾದ ರಸ 

ವಸ್ತುವೇ ಒಂದು ರೂಪ ಹೊಂದಿದಂತೆ ಇರುವವನಿವನು. "ಸರ್ವೇವೇದಾ 

ಯತ್ಸದವಕಾವಂನಂತಿ', "ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯಃ' ಎಂದಂ ಹೇಳಿ 

ದಂತೆ ಸ್ನೇತರ ಸವಂಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ತನಗೆ ಪ್ರಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾದ 

ಈ ಪರವಣತ್ಮನು ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನತಯಾ ವಾಚ್ಕಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, 

ಯಾವನು ವೇದೈಕಸವಂಧಿಗಮ್ಯನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ವೋ ಅವನನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಕಣ್ಗಳಿಂದ ನೋಡಲೂ ಶಕ್ಕವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬದುಕಂವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದರ: 

ದೇಶವನ್ನು ಹಂಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕೃತಾರ್ಥರಾದೆವು 

ಎಂದಂ ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
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ತಿಡನಿಶುಂಬು ಎರಿನೀರ್ ತಿಂಗಳುಂ ಶುಡರುಂ 
ಶೆಉನಿಲತ್ತುಯಿರ್ಹಳುಂ ಮತ್ತುಂ 

ಪಡರ್ ಪೊರುಳ್ಹಳೆಂ ಆಯ್ ನಿಪ್ರವನ್ತನ್ನೈ 
ಪೆಂಗಯೆತ್ತು ಅಯಂನ್ ಅನನ್ ಅನೈಯ 

ತಿಡಮುಲ್ ನುಶೈಯೋರ್ ನಾಂಗೈನನ್ನೆಡಂವುಳ್ 

ಶೆನ್ಫೊನ್ ಕೆಯ" ಕೊಯಿಲಿನುಳ್ಳೇ 

ಕಡಲ್ ನಿರವಣ್ಣನ್ ತನ್ನೈನಾನಡಿಯೇನ್ 
ಕಂಡುಕೊಂಡುಯಾನ್ನು ಒಟ್ನ್ಲೇನೇ ॥೩॥ 

(ತಿಡ ವಿಶಂಂಬು ಎರಿನೀರ್ ತಿಂಗಳುಂ ಶಂಡರುಂ) ದೃಢವಾದ ಆಕಾಶ, ಅಗ್ನಿ, 

ಜಲ, ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳೂ ಚಂದ್ರನೂ ಸೂರ್ಯನೂ, (ಶೆಖನಿಲತೆಲ್ರ 
ಉಯಿರ್ಹಳುಂ) ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರಂವ ಮನಂಷ್ಯರಂಗಳೂ, 
(ಮತ್ತುಂ ಪಡರ್ ಪೊರಂಳ್ಹಳುಂ) ಮತ್ತಿತರ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ 

ಆದ ಇವುಗಳಿಗೆ (ಆಯ್ ನಿನ್ರವನ್ ತನ್ನೈ) ಅಂತಯರ್ಕಾಮಿಯಕಾಗಿರುವವನೂ, 

(ಕಡಲ್ನಿರಂವಣ್ಣಂ ತನ್ನೈ) ಸಾಗರದ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೋಲುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ 

ಎಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ-(ಪಂಗಯಂತ್ರು ಅಯನ್ ಅವನ್ 

ಅನೈಯಂ) ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಹೋಲಂವವರಾಗಿ (ತಿಡಂ 

ಮೊಟೌ್ವಂರೈಯೋರ್) ದೃಢವಾದ ವಾಕ್ಕನ್ನುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂಗಳು ಬಾಳಂ 

ತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೈ ನನ್ನಡಂವುಳ್ ಶೆಮ್ಸೊನ್ಶೆಂಯರ್ ಕೋಯಿಲಿನ್ ಉಳ್ಳ) 

ತಿರುನಾಂಗೂರಿನ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಶೆಮ್ಬೊನ್ಶೆಯ್ ಕೋಯಿಲ್ ಎಂಬುವ 

ದಿವ್ಯಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ (ಅಡಿಯೇನ್ ನಾನ್ ಕಂಡುಹೊಂಡು ಉಯಸ್ನ್ನೂ ಒಟ್ನ್ನೇನೇ) 

ದಾಸನಾದ ನಾನಂ ಕಣ್ಣಾರೆಕಂಡಂ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊೊಂದಿಬಿಟ್ಸೈನಂ. 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಅನಂ 

ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರು... ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಾಂತಯರ್ಕಾವಿಂಶ್ರ 
ವನ್ನು ಅನಂಸಂಧಾನವಣಾಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶವೆಂಬ ತತ್ತ್ವ ಇಲ್ಲವೆಂದಂ 

 ಲೋಕಾಯತಿಕರಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ನಿರಸನ: ಮಾಡಲು ಮೊದಲು . 
ಆಕಾಶತತ್ತ್ವದ ಉಲ್ಲೇಖಿ ವಣಡಿದ್ದೂರೆ. "ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ' ಎಂಬುವ, 

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ತತ್ತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಆಕಾಶದಿಂದಾಗಂವುವಷ್ಟೇ ? ಉಳಿದ 
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ತತ್ತ್ವಗಳು ತವ್ಮೆ ತವ್ಮೂ ಮೂಲಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲಯವಾದಾಗ ಅವೆಲ್ಲಾ 

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಿದ್ದು ಆಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ಪರವಕಾತ್ಮ 

ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗುವುದು. ಆದಂದರಿಂದ "ದೃಢವಾದ ಆಕಾಶ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಇಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರಂವುದು ಕಾರ್ಯವರ್ಗಕ್ಕಿಲ್ಲಾ 

ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇವರೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯರು, ದೇವ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ 
ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲಾ ಸೇರುತ್ತವೆ. "ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ಟಾ, ತದೇವಾನು ಪ್ರೂವಿಶತ್' 

ಎಂದಂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಅನುಪ್ರವೇಶವರಕಾಡಿ 
ಪರವಕಾತ್ಮನು ನಾಮರೂಪವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದನಷ್ಟೇ ? “ಬಹುಸ್ಕಾಂ' 

ಎಂಬುದಕ್ಕನಂಸಾರವಾಗಿ ಅವನೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ 

ಸ್ಕೂಲರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನಾಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆ 

ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ 

ತೀರಿಹೋಗುವಂತೆ ಶ್ರಮಹರವಾದ ರೂಪಹೊಂದಿರುವನಂ ಅವನಂ. ಅವನನ್ನು 

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ನಾನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವಂತಾಯಿತಂ! ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಳ್ಕ್ರ್ ಅವರು, 

ನಶ್ಶ ಅರುಕಂರುಳಾಯ್ ಮಾನಲಿನೇಳ್ಸಿಂಯಿಲ್ 

ಮಣ್ ಅಳನಿಟ್ಟವನ್ತನ್ನೈ 

ಅಶೈ ನರಂ ಅಮರೆರ್ ಅಡಿಇಣೈ ನಣಂಗ 

ಅಲೈಕಡಲ* ತುಯಿಸ್ರ ಅನ್ಮೂಕೈೈ 

ದಿಶೈಿಮುಹನ್ ಅನ್ಸಯೋರ್ ನಾಂಗೈನನ್ನಡುವುಳ* 
ಶೆಮ್ಫೊನ್ಶೆಯಕ್ ಕೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೀ 

ಉಯೆರ್ ಮುಣಿಮಕುಟಿನತ೫್ ಶೂಡಿನಿನ್ರಾನ್ಸೈ 

ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉಯೆ್ನ್ನೊಟಾನ್ನೇನೇ ॥೪॥ 

(ವಶ ಅರುಕುರುಳಾಯಕ್)  ದೋಷರಹಿತವಾದ. ವಾಮನರೂಪಿಯರಾಗಿ 
(ಮಾವಲಿ ವೇಳ್ಚಿಯಿಲ್) ಮಹಾಬಲಿಯ ಯಾಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ (ಮಣ್ ಅಳ 

ವಿಟ್ಟವನ್ ತನ್ನೈ) ಲೋಕವನ್ನು ಅಳೆದವನೂ, (ಅಶೈವು ಅರುಂ ಅಮರರ್) 

ಅಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು (ಅಡಿಇಣೈ ವಣಂಗ) ಎರಡು 

ಪಾದಗಳನ್ನೂ  ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ. (ಅಲೈಕಡಲ್ ತುಯಿನ್ರ 

ಅವಣ್ಮನೈ) ಅಲೆಗಳೇಳುತ್ತಿರಂವ ಕ್ಷೀರ ಸಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಯಿನಿಸಿರಂವವನೂ 
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(ಉಯಂರ್ ಮಣಿವಂಕಂಟಮ್ ಶೂಡಿನಿನ್ರಾನೈ) ಉನ್ನತವಾದ ರತ್ನಕಿರೀಟವನ್ನು 

ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಂವವನೂ ಆದ ಪರವಣಾತ್ಮನನ್ನು (ದಿಶೈ ಮಂಹನ*್ ಅನೈಯೋರ") 

ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಹೋಲುವ ಜ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳು ಬಾಳುತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೈ 

ನನ್ನಡುವುಳ್ ಶೆಮ್ಬೊನ್ಶೆಯ್ ಕೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೇ ಕಂಡಂಕೊಂಡು ಉಯ್ನ್ಹೊ 

ಟಿನ್ಸೇನ್) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನ ನಡುವಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ "ಶೆಮ್ಬೊನ್ ಶೆಯಕ್ಕೋಯಿಂಲ್' 

ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡಂ ನಾನಂ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿದೆ. 

ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವಿಭವಾವತಾರವನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ವರೂಲವಾದ 

ವ್ಯೂಹವನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ವಜಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಮನ ವೇಷವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ 

ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಶ್ಚಾದಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ "ಈಶ್ವರ 

ನೇನೋ ಇವನು ? ಎಂದಂ ಸಂದೇಹ ಪಡದಂತೆ ಇದ್ದನಂತೆ ಅವನಂ. ಅಂಥ 

ಒಂದು ಕೊರೆಯನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದನವನು. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ 

ಶಯಿನಿಸಿರುವ ಪ್ರಭಂವನ್ನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡುವಾಗ 

ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಂ ಸ್ತುತಿಸಬಹುದೇ ವಿನಾ ಅವನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ 
ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಲಾರರು. ಆಜರೆ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ದೋಷಗಂದಧರಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಂ 
ಬಂದು ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕ್ಷೇರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅವನಂ 
ಪವಡಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಬ್ರಹ್ಮ 

ದೇವನಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಷಮರಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪಶುಗಳನ್ನೂ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನೂ 

ಕಚಾಕ್ಷಿಸಲು ಗೋವಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು. ವರಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಹಾಗೆ 

ಸಂಸಾರಿಗಳ ರಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವ ರದ್ಯೋತಕವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಕಿರೀಟ 

ವನ್ನು ಸ್ವಾವಿಂ ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾ ನೆ, ಲೋಕದವರನ್ನು' ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ 

ಮತ್ತು "ಅವರಿಂದ ತಾನೂ ವಶೀಕೃ ತನಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ನಿಂತಿರುವ ನಿಲುವನ್ನು 

ಕಂಡು ಆ ಹರ್ಷಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ಧನ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ತೀನುನತ್ತು ಅರಳಕ್ಸ್ರ್ತಿರಲ್. ಅಟ್ತ್ರ ವನೇ 

. ಎನ್ರು 'ತೆನ್ರೈನ್ನೆ ವರ್ ತಮಕ್ಕೂ 

ತಾರ್ಯಮುನತ್ತು ಇರಂಗಿ ಅರುಳಿನೈಕೊಡುಕಲ್ವಂ 

ತೆಯೆರತನ್ ಮದಲೆ ಕೈಯ್ಯ ಶಯನ 
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ತೇನ್ಮಲರ್ ಪೊಲ್ಲ್ ಶೂಟ್ ನಾಂಗೈ ನನ್ನೆಡುವುಳ್ 

ಶೆನ್ಬೊನ್ಶೆಯ್ ಕೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೇ 

ಕಾಮನೈ ಪಯೆನ್ನಾನ್ ತನ್ನೈ ನಾನಡಿಯೇನ್ 
ಕಂಡುಕೊಂಡುಯ್ನ್ನೊಟ್ನ್ನೇನೇ ॥೫॥ 

(ತೀಮುನತ್ತೂ ಆರಕ್ಕರ್) ದುಷ್ಕಮನಸ್ನನ್ನುಳ್ಳ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳ (ತಿರಲ್ 

ಅಲಶಿತ್ತವನೇ) ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವನೇ (ಎನ್ರುಶೆನಂ್ರ ಅಡೈಂದವರ್ 

ಠಮಕ್ಕು) ಎಂದು ' ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

(ತಾಯ್ ಮನತ್ತು ಇರಂಗಿ) ತಾಯಿಯಂತೆ ಮನಕರಗಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಣಡುವ 

(ತಯರತನ್ವಂದಲೈಯ್ಯೆ) ಬಶರಥಪುತ್ರನಾದವನೂ, (ಕಾಮನ ಪಯನ್ಹಾನ್ 

ತನ್ನೈ) ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದವನೂ ಆದ ಸ್ವಾವಿಂಯನ್ನು- 

(ಶಯಮ್ಮೇ) ಜಯಂ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದೂ, (ತೇನ್ 

ಮಲರ್ ಪೊಟ್ಲ್ಶೂಟ್) ಮಕರಂದ ಭರಿತವಾದ ಪ್ರಷ್ಟಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತೋಟ 

ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟುದೂ ಆದ (ನಾಂಗೈ ನನ್ನಡಂವುಳ್ ಶೆಮ್ಟೊನ್ 

ಶೆಯ ಕೋಯಿಲಿನ್ ಉಳ್ಳೀ ಅಡಿಯೇನ್ ನಾನ್ ಕಂಡಂಕೊಂಡು ಉಯ್ನ್ನು 

'ಒಟಿನ್ಹೇನ್) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನ ನಡುಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಂವ ಶೆಮ್ಬೊನ್ ಶೆಯ್ 
-ಕೋಯಿಲ" ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸನಾದ ನಾನಂ ಕಂಡುಕೊಂಡು 
'ಉಜ್ಜೀವಿಸಿದೆ, 

ವಿಭವಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ್ವಾವತಾರಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಅನಂಭವಿ 

`ಹಿದ್ಧಾರೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ದುಷ್ಕರಾಕ್ಷಸರನ್ಣಿ ನಿರಸನವರಾಡಿದಂತೆ "ನಮ್ಮ 

ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಲಹಬೇಕಂ' ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವವರ 

ಬಗೆಗೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮನಕರಗಿ, "ಮತ್ತೊಂದಂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದವರಾಗಿ 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ” ಎಂದಂ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡುವನು ಆ 

ಸರ್ವೇಶ್ವರ. “ಪೆಯಮೇ' ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ `ಸ್ಹಯಂ' ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ 

ಅವನು ಶಾನೇ ಬಂದಂ ರಕ್ಷಿಸುವನಂ ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರುವುದು. "ಜಯಂ' 
ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದಾಗ ಹೇಳಿದ "ವಿಜಯ”'ಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ 

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಂದಿನಂತೆ ಇಂದೂ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ 

ಜಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂತ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. *ಶಯಂ' ಎಂಬು 
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ವುದೇ "ಚಯ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾದರೆ ಸಮೂಹವಾದ 

ಪ್ರಷ್ಟತೋಟಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸ್ವಾವಿಂ 

ಯನ್ನು ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಮಲ್ಲೈಮಾಮಂನ್ಸೀರ್ ಅದರಹಡ 

ಮಲೈಯಾಲ್ ಅಣೆ ಶೆಯ್ದು ಮಹಿರ್ಟನ್ಸ ವನ್ ತನ್ನೈ 

ಕಲ್ಲಿನ್ ನೀಡು ಇಯೆನ್ರ ಕಡಿಮದಿಳ್ 
ಇಲಂಗೈ ಕಲಂಗ ಓರ್ವಾಳಿತೊಟ್ಟಾನೈ 

ಶೆಲ್ಪವಾ್* ನಾಲ್ಮಕೈಯೋರ್ ನಾಂಗೈ ನನ್ನಡುವುಳ್ 

ಶೆನ್ಬೊನ್ಶೆಯೆ್ ಕೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೀ 

ಅಲ್ಲಿಮಾಮುಲರಾಳ್ ತನ್ನೊಡುವು್ 

ಅಡಿಯೇನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ತೀರನ್ಹೇನೇ ॥೬॥ 

(ಮಲ್ಲೈವರಾಮಂನ್ನೀರ್) ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಅಪಾರವಾದ ಸಾಗರವು 

(ಅದರ್ಪಡ). ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ (ಮಲೈಯಾಲ ಅಣೈ 

ಶೆಯ್ದು) ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ (ವಂಹೀಲ್ನ್ಸವನ್ತನ್ನೆ ) 

ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿದವನೂ, (ಕಲ್ಲಿನ್ಮೀದಂ) ತ್ರಿಕೂಟಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ 

(ಇಯನ್ರ) ಕಟ್ಟಲಾದ (ಕಡಿಮದಿಳ್ ಇಲಂಗೈ) ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾದ ಕೋಟೆ 

ಯನ್ನುಳ್ಳೆ ಲಂಕಾಪುರಿಯು (ಕಲಂಗ) ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ (ಓರ್ 

ವಾಳಿ ತೊಟ್ಟಾನೈ) ಒಂದಂ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವನೂ ಆದ 

ಪರವಣಾತ್ಮನನ್ನು (ಶೆಲ್ವಮ್ ನಾಲ್ಮರೈಯೋರ್) ಚತಂರ್ವೇದಗಳನ್ನೇ 
ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೆಲಸಿರುವ (ನಾಂಗೈನನ್ನ ಡುವುಳ್ 

ಶೆಮ್ಫೊನ್ಶೆಯ್  ಕೋಯಿಲಿನ್ಉಳ್ಳೇ) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟನಡಂವೆ 

ಇರುವ ಶೆಮ್ಸೊನ್ಶೆಯ್ ಕೋಯಿಲ್ ಎಂಬ ್ದದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಅಲ್ಲಿ 

ಮಾವಂಲರಾಳ್ ತನ್ನೊಡಂಂ) ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 

ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಡನೆ (ಅಡಿಯೇನ್ ಕಂಡಂಕೊಂಡಂ) ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು 
ಸೇವಿಸಿ (ಅಲ್ಲಲ್ ತೀರ್ನ್ಹೇನ್) ದಂಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆನಂ, 

ನಿರವಧಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದ 
ಸಾಗರವೂ ಸಂಗುಮ ದಾರಿ ಆಗುವಹಾಗೆ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು 
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ಕಟ್ಟೆ ಲೀಲಾರಸವನ್ನನುಭವಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೃಷ್ಣನಾದ. ಪರಮದುರ್ದರ್ಶನವೂ 

ಅಭೇದ್ಯವೂ ಆದ ಕೋಟೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಲಂಕೆಯಂ್ನು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಾಣದಿಂದ 
ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ. ಇಂಥ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಇರುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, ನಿರವಧಿಕ 

ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ವಿಪ್ರರು ಅಲ್ಲಿ ನೆರದಿರುವಂತೆ. ಅವರುಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ಭೂತೆಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಡನೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯ 

ಹೊಂದಿದ ನಾನಂ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸಕಲ ದಂರಿತಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ನೆಮ್ಶಿನಂ ಕಳಿರುಂ ನಿಲ್ಲೊಡು ಮಲ್ಲಂಂ 

ವೆಹುಂಡು ಇರುತ್ತು ಅಡೆರ್ಶನನ್ ಕನ್ನೈ 
ಕೆಂಜನೈ ಕಾಯ್ನ್ನಕಾಳ್ಕೆ ಅನ್ಮಾನೈ 

ಕರುನುಹಿಲ್ ತಿರುನಿರತ್ತನನ್ಯೈ 
ಶೆಂಶೊಲ್ ನಾಲ್ ಮಠೈಯೋರ"್ ನಾಂಗೈ ನನ್ನಡುವುಳ್ 

ಶೆನ್ಬೊ೯್ಶೆಯ್ ಕೋರಯಿಲಿನುಳ್ಳೇ 
ಅಂಜನಕ್ಕುನ್ರೆಂ ನಿಪ್ರದು ಒಪ್ಪಾನೈ 

ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ ತೀರ್ನ್ಸೇನೇ ॥೭॥ 

(ವೆವರ್ಶಿನಂ) ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕೋಪವನ್ನುಳ್ಳೆ (ಕಳಿರು ವೆಹಂಂಡಂಂ) ಕುವಲಯಾ 
ಪೀಡವೆನ್ನುವ ಆನೆಯನ್ನು ಕನಲಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು, (ವಿಲ್ ಇರತ್ತು) ಕಂಸನಂ 
ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮಂರಿದಂಹಾಕಿ, (ಮಲ್ಲಂಂ ಅಡರ್ತ್ತವನ್ 
ತನ್ನೆ) ಮಲ್ಲರುಗಳನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದವನಾಗಿ, (ಕಂಜನೈಕಾಯ್ನ್ನ ಕಾಳ್ಳೆ) 

ಕೋಪದಿಂದ ಕಂಸನನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ ಯಂವಕನಾದವನೂ (ಅವಕ್ಕಾನೆ ೈ) ನಮಗೆ 

ಸ್ವಾವಿಂಯಾದವನೂ, (ಕರುಮುಹಿಲ್ ತಿರಂನಿರತ್ತವನೈ) ಕಾಳಮೇಘದಂತೆ 

ನೀಲವರ್ಣನಾದವನೂ, (ಅಂಜನಂಕುನ್ರಂ ನಿನ್ರದಂ ಒಪ್ಪಾನೈ)  ಅಂಜನಗಿರಿಯಂ 

ನಿಂತಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೋಲುತ್ತಿರೆಂವವನೂ ಆದ ಸ್ವಾವಿಂಯನಲ್ನಿ (ಶೆಮ್ 

ಶೊಲ್ನಾಲ್ ಮರೈಯೋರ್) ಸಂದರವಾದ ವಚನಗಳನ್ನಾಡುವ ಚತುರ್ವೇದಾ 

ಧ್ಯಾಯಿಂಗಳು ಬಾಳುತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೈ . ನನ್ನಡಂವುಳ್ ಶೆಮ್ಟೊನ್ಶೆಯ8 
ಕೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೇ ಕಂಡುಕೊಂಡು) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಇರುವ 



೮ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಶೆಮ್ಟ್ಬೊನ್ ಶೆಯ್ಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂ (ಆಲ್ಲಲ್ತೀರ್ 

ನ್ಲೇನೇ) ದಂ ಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ತೊಲಗಿಸಿ ಕೊಂಡೆನು. 

ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ವಣಾಡಿದ ಲೀಲಾಚೇಷ್ಟಿತಗಳ ಪರಂಪರೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಮನಸೋತವರಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಬಾಯಕಾರ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ 
ಪ್ರಾಯವು  ತುಂಬಿಬರುವುದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲೇ ಈ ಜೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನವನು 
ಮಾಡಿದುದಂ, "ಆಶ್ರಿತ ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ನಾಶವಣಾಡಿದ್ದಾಯಿಂಶಂ'--ಎಂಬಂವ 

ಮಂನಸ್ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರಮಹರವಾದ ರೂಪದೊಡನೆ ಬಂದಂ 

ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರಂ ಯಥಾರ್ಥದರ್ಶಿಗಳೂ ಭೂತಹಿತ 

ವನ್ನೇ ಆಡುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾನೇ 

ಉಪಾಯನಾಗಿ ಅಕಿಂಚನನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ದುಃಖ 
ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಅನ್ರಿಯೆ ನಾಣನ್ ಆಯಿರಂ ತೋಳುಂ ತುಣಿಯೆ 

ಅನ್ರು ಆಲಾತೊಬ್ಬಾ ನೈ 
ನಿಂನ್ತಿಹರ್ಚಕುಡುನಿುಿ ನೇಂಗಡಂಮಲೈ ನೇಲ್ 

ಮೋನಿಯೆ ನೇದಂ ನಲ್ನಿಳಳ್ಳೈ 
ತೆನ್ತಿಶೈ ತಿಲದಂ ಅನೈಯೆವರ್ ನಾಂಗೈ 

ಶೆನ್ಪೊನ್ಶೆಯ್ ಕೋಯಿಲಿಸುಳ್ಳೀ 

ನುನ್ರು ಅದು ಪೊಲಿಯಮಹಿರ್ನ್ನು ನಿನ್ರಾನೈ 
ನಣಂಗಿ ನಾನ್ ವಾರ್ಟನ್ನು ಒಟ್ನ್ಸೇನೇ . ॥೮॥ 

(ಅನ್ರಿಯ) ಕೋಪದಿಂದ ಎದುರಿಸಿಬಂದ (ವಾಣನ್ ಆಯಿರಂ ತೋಳಂಂ ' 

ತುಣಿಯಂ ಬಾಣಾಸುರನ ಸಹಸ್ರಭುಜಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಂವಂತೆ (ಅನ್ರು 

ಆಟ್ ತೊಟ್ಟಾನೈ) ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಯಂಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವನೂ, 

(ಮಿಂನ್ತಿಹಟ್ ಕುಡುಮಿ ವೇಂಗಡಂ ಮಲೈಮೇಲ?)' ವಿಂಂಚುಗಳನ್ನೂ ಕನ್ನ 
ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ : ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಶಿಖರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಿರುವೇಂಕಟಾದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ 
(ಮೇವಿಯ) ನೆಲಸಿರುವವನೂ, (ವೇದಂ ನಲ್ ಏಿಳಕ್ಕೈ) ವೇದಗಳಿಂದ ಕಾಣ 

ಬಹಂದಾದ ಪರಂಜ್ಕೋತಿಯಾದವನೂ, (ತೆನ್ತಿಶೈ ತಿಲದಂ ಅನೆ ೈಯವರ್) 
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ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿಲಕಪ್ರಾಯರಾದ ಮಹನೀಯರು ಬಾಳುತ್ತಿರುವಂತಹ 

(ನಾಂಗೈ : ಶೆಮ್ಬೊನ್ಶೆಯ್ ಕೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೀ) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ 

ಶೆಮ್ಬೊನ್ಶೆಯ್ : ಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಮನ್ರು ಅದು ಪೊಲಿಯಂ) 

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಗೋಷ್ಠಿಯಂ ವರ್ಧಿಸಲು (ಮಹಿಟ್ನ್ನುನಿನ್ರಾನೈ) ಮನ ಒಲಿದಂ 

ಬಂದರ ನಿಂತವನಾದ ಪರವರಾತ್ಮನನ್ನು (ನಾನ್ವಣಂಗಿ ವಾಟ್ನ್ನೊಟನ್ಟೇನ್) 

ನಾನು ಸೇವಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ಹೋದೆ! 

ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ನೊಡನೆ ಹಗೆವಕಾಡಿ ತನ್ನನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ 

ನಿಂತ ಬಾಣನ ಸಹಸ್ರಬಾಹುಗಳೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನ 

ವನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವನಂ ಅವನಂ. "ಇನ್ನೂ ಬಾಣನಂತಹ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂ 

ಬಂದಂ ಮೊಳೆತರೆ ಏನಂ ವಕಾಡಂವುದು,' ಎಂದು ವಿಂಂಚೆಂಗಳು ಅಲಂಕರಿಸುವ 

ಶಿಖರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ವೇದೈಕ 

ವೇದ್ಯನೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಕಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯೂ ಆದ ಸ್ವಾಮಿ. ಭಾಗವತ 

ಗೋಷ್ಠಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿರವಧಿಕವಾದ 

ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ. ಪರಮಪದ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಹಾಗೇ ಈ 
ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪರವಂಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 

:ಕಳಂಗನಿವಣ್ಣಾ ಕಣ್ಣನೇ ಎನ್ತನ್ಕಾರ್ಮುಹಿಲೇ 

ಎನ ನಿನೈಂದಿಟ್ಟು 

: ಉಳಿಂ ಸನಿಂದಿರು ಕರ್ಚಿಂ ಅಡಿಯವರ* ತೆಂಗಳ್ 

ಉಳ್ಳಿ ತ್ರುಳ* ಊರಿಯೆತೇನೈ 

ತೆಳಿಂದ ನಾನ್ಮರೈಯೋರ" ನಾಂಗೈ ನನ್ನಡುವುಳ್ 

ಶೆನ್ಬೊನ್ಕೆಯ್ ಕೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೀ 
. ವಳೆಂಕೊಳ್ ಹೇರಿನ್ಸಂ ಮನ್ಲಿನಿನ್ರಾನ್ಸೆ . 

 ವಣಂಗಿನಾನ್ವಾಟನ್ನೊಟ್ನ್ಸೇನೇ. ॥೯॥ 

(ಕಳಂಗನಿವಣ್ಣಾ) ಕಳಾಫಲದಂತೆ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಸವನ್ನುಳ್ಳ ಕವನೇ, (ಕಣ್ಣನೇ ಎನ್ 

ತನ್ ಕಂರ್ಮಂಹಿಲೇ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ನನ್ನ ಕಾಮೇಫವೇ. (ಎನದಿನೈಂದಿಟ್ಟು) 

ಎಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಿ (ಉಳಂ ಕನಿಂದಿರುಕ್ಳುಂ) ಮನಸ್ಸು 'ಪರಿಪಕ್ಕವಾಗಿರುವ 

(ಅಡಿಯಂವರ್ ತಂಗಳ ಉಳ್ಳೆತ್ಲುಳ್) ಭಕ್ತರುಗಳ ಹೃದಯಂದಲ್ಲಿ.. (ಊರಿಯಂ) 
6 | 
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ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಊರಿರುತ್ತಿರುವ (ತೇನೈ) ಭೋಗ್ಯವಾದ ಜೇನಿನಂತಿರುವವನೂ, 

(ತೆಳಿಂದ ನಾನ್ ಮರೈ ಯೋರ್ ನಾಂಗೈ ನನ್ನ ಡುವುಳ್ ಶೆಮ್ಸೊನ್ ಶೆಯ್ 

ಕೋಮಿಲಿನುಳ್ಳೇ) ಒಳ್ಳೆ ಯ ಅರಿವುಳ್ಳ ಭತುರ್ವೇದಿಗಳಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನ 

ನಟ್ಟನಡಂವೆ ಇರುವ ತೆಮ್ಚೊ ನ್ ಶಿಯ್ಕೋಯಿಲ್ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

(ವಳಮ್ ಕೊಳ್ ಪೇರಿನ್ಸ್ನಮ್ ಮನ್ನಿ ಿನಿನ್ರಾನೈ) ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಪರಮಾ 

ನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಂಗಿರುವವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು (ನಾನ್ ವಣಂಗಿ 

ಇಟಿ"ನೊ ೀಟಿನ್ನೊ ನ್) ನಾನು ಸೇವಿಸಿ ಬದುಕಿಹೋದೆ 1 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪಾಗಿರುವ ಕಳಾಫಲದ ಹಾಗೆ ಅತಿಮನೋಹರವಾದ ದಿವ್ಯ 

ವಂಂಗಳ ನಿಗ್ರ ಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಅಪಹರಿಸಿ ಅವರ ತಾಪವನ್ನೆಲ್ಲಾ 

ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಹೃ ಜಬ 

ಪಕ್ಚವಾದ ಶೇಷಭೂತರಾದ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಂದಲ್ಲಿ ಊರಿದ ಜೇನಿನಂತೆ 

ಭೋಗ್ಯನಾದವನವನು. “ಯಕಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನವಂಗೆ ರಕ್ಷಕ” 

ಎಂದು ತಿಳಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂ ತಂಡತಂಡವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕೆ 

ವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. 

ತೇನ್ ಅಮರ್ ಶೋಲೈ ನಾಂಗೈ ನನ್ನಡುವುಳ್ 
ಶೆನ್ಫೊನ್ ಶೆಯ್ ಕೋಂಯಿಲಿನುಳ್ಳೀ 

ನಾನನಂ್ಕೋನೈ ಕಂಡಮೈ ಕೊಲ್ಲಂ 
'ಮಂಗೈಯಾರ್ ನಾಳ್ಕಲಿಕನಿ 

ಉನ ಸಾಡಲ್ ಒನ್ಬ ದೋಡೊನ್ರುಂ 
ಒಲ್ವಿಫ್ರಿ. ಕತ್ತುವಲ್ಲಾರ್ಹಳ್ 

ಮಾನನೆಣ್ ಕುಡ್ಛೆಕ್ಟೀಲ್ ವೈಯೆಹಂ 

ಆಂಡು ವಾನನರಾಹುನರ್ ಮುಹಿಟ್ನ್ಹೇ ॥೧೦॥ 

(ತೇನ್ ಅಮರ್ಶೋಲೈ) ದುಂಬಿಗಳು ' ಯಾವಾಗಲೂ  ರೆಂಂಕರಿಸುಪ್ತಿರುವ 

ತೋಟಿಗಳನ್ನುಳ್ಳ (ನಾಂಗೈನನ್ನಡುವುಳ್ ಶೆಮ್ಫೊನ್ಶೆಯರ್ ಕೋಯಿಲಿನುಳ್ಳೇ) 

ತಿರುನಾಂಗೂರಿನ ನಟ್ಟನಡಂವೆ ಇರುವ ಶೆಮ್ಟೊ ನ್ಶೆಯರ್ ಕೋಯಿಲ್ ಎಂಬ 

ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ವಾನವರ್ ಕೋನೈ ಕಣ್ಣಮೈ) ದೇವಾಧಿದೇವನನ್ನು ತಾವು 
ಸೇವಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (ಶೊಲ್ಲಂಂ) : ಹೇಳಿದವರೂ . (ಮಂಗೈಯಕಾರ್) 
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ತಿರುಮಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಾಯಕರಾದವರೂ (ವಾಳ್) ಖಡ್ಗವನ್ನು 

ಧರಿಸಿದವರೂ ಆದ (ಕಲಿಕನ್ರಿ) ತಿರುಮಂಗೈಯಾಲ್ವಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ 

(ಊನವರ್ ಇಲ್ಪಾಡಲ್) ದೋಷವಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಡಾದ (ಒನ್ಬ 

ದೋಡು ಒನ್ರಂ) ಈ ಹತ್ತು ಪಾಶಂರಗಳನ್ನೂ (ಒಲವು ಇದ್ರಿ) ಒಂದನ್ನೂ 

ವ್ಯೂ (ಕತ್ತುವಲ್ಲಾ ್ಲರ್ಹಳ್) ಓದಿ ಅರಿಯಬಲ್ಲವರು (ವಕಾನಂ ವೆಣ್ ಕುಡೈ 

ಕ್ಕೀಟ್) ಹರಡಿದ ಶೆ ಕ್ವೇತಚ್ಛತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಂ (ವೈ ಚ 

ಆ) ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಆಳಿ (ವಹಿಲ್ನ್ಡ) ಸಂಶೋಷಿಸಿ (ವಾನವರ್ 

ಆಹುವರ್) ಅನಂತರ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೂ ಆಗಂತ್ಪಾರೆ. 

ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದದಿಂದ ಮೊರೆಯಂವ ದೊಂಬಿ 

ಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ತೋಟಗಳು ಮೆರೆಯಂತ್ರಿವೆ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. 

ಈ ಹತ್ತುಪಾಶುರೆಗಳನ್ನೂ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ 

ಹರ್ಷಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 

ಬಿಡತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಅರಿಯಂವವರಾಗಿ ಇದನ್ನು ' ಅನು 

ಸಂಧಾನ ವಕಾಡುವವರು ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏಕಚಿಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಹೊಂದು 

ತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಾಗವತ ಶೇಷವನ್ನಾಗಿ ವಾಡಲು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಂ 

ತ್ತಾರೆ. . ಅನಂತರ ನಿರವಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತರಾಗಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 

ತಾವೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, 

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪತ್ತು--ನಾಲ್ಯನೆಯ ತಿರುಮೊಲ್ 

"ಮಾತ್ತ್ಮರಶರ್' 

ಪ್ರವೇಶ 

ವಿಭವಾವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ಕಾರಣನೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಯೂ 
ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ರಾಯಣನೇ : ಅರ್ಜಾವತಾರಿಯನಾಗಿ ಮೆರೆದಿರುವುದನ್ನು 

ಅರಿಯದೆ ಅರ್ಚುವತಾರಗಳಿಗೂ ವಿಭವಾವತಾರಗಳಿಗೂ ಭೇದವಿದೆಯೆಂಂದಂ 
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ಭ್ರವಿಂಸಿ, “ಅರ್ಚಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣ ವರಣವಣಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸುವುದು 

ಹೇಗೆ ?'--ಎಂದು ಸಂದೇಹಿಸುವ ಪಾಮರ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ 

ಯರಾದ ಅರಿವನ್ನು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಅವತರಿಸಿದ ಭಗವಂತ, ನಾವು ಆ ಅವತಾರಗಳ ನಂಶರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ 

ನಮಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಂ ಸುಲಭರಲ್ಲ, ವಿಭವಾದಿ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 

ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವನ್ನು "ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ'...ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದವನೇ 

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಿ ವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸ 

ರನ್ನಾಗಿ ವಕಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿದಂಬಂದಂ 

ನಿತ್ಯವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದಂದರಿಂದ ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 
ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅವನನ್ನು.  ಅರ್ಚಾರೂಪಿಗೂ ವಿಭವರೂಪಿಗೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ 

ವನ್ನು ಅನಂಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನಂಗ್ರಹಿಸ 

ಲೆಂದೇ “ತಿರಂತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲಂ' . ಎಂಬ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆಂದು 

ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಾತ್ರರಶರ್ ಮಣಚಿಮುಂಡಿಯೆಂಂ ತಿರಲುಂ ತೇಶುಂ 

ಮತ್ತವರ್ತರ್ನ್ ಕಾದಲಿಮಾರ್ ಕಂಜಸ್ಕಿಯುಂಂ, ತಂದೈ 

ಕಾಲ್ ತಳ್ಳೆಯೆಂಂ ಉಡನ್ ಕಟಲ ವಂದು ತೋಶ್ರಿ 

ಕದಂ ನಾಹಂ ಕಾತ್ತು ಅಳಿತ್ತ ಕಣ್ಣರ್ ಕಂಡೀರ್ 

ನೂತ್ತಿದಟ್ಕೊಳ ಅರವಿಂದಂ ನುಲೈಂದ ಪಳ್ಳೆತ್ತು 

 ಇಳಂ ಕಮುಹಿನ್ ಮುದುಪಾಳ್ಳೆ ಪರುವಾರ್ಯನಂಡಿನ್ 

ಶೇತ್ರಿಳ್ಳೈಯಿಲ್ ವೆಣ್ ಮುತ್ತಂ ಶಿನ್ನು ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುತ್ತಿತ್ತಿಯೆಂಬಲಕ್ತೈನ್ ಶೆಂಗಣ್ಮಾಲೇ ॥೧॥ 

(ಪಳ್ಳತ್ತಿಲ್) ತಗ್ಗಾದ ಹಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತ (ನೂರಂ ಇದಟ್ಕೊಳ್ 

ಅರವಿಂದಂನಃಲೈನ್ಸ) ನೂರು ದಳಗಳುಳ್ಳ ತಾವರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 

(ಪಹುವಾಯಕ್ನಂಡಿನ್) ಬಿರಿದ ಬಾಯನ್ನುಳ್ಳೆ ನಳ್ಳಿ ಶಯ (ಶೇರು ಅಳ್ಳೈೆಯಿಲ್) 

ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಇಳಕಮಂಕಿನ್ ಮುದುಪಾಳ್ಕೆ) ಎಳೆಯ 

ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಪಕ್ಚವಾದ ಹೊಂಬಾಳೆಯಂ (ವೆಣ್ಮುಂತ್ರಂ ಶಿನ್ನು) ಬಿಳಿಯ 
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ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು . ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲತ್ತಾ) 

ಇಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ *ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲಂ' ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ದಯವಾಾಡಿರುವ (ಎನ್ ಶೆಮ್ಕಣ್ವಠಾಲ್) ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೂ, ಕೆಂದಾವರೆ 

ಗಳಂತೆ ಚೆಲುವಾದ ನೇತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಯಕಾರಂ 

ಎಂದರೆ--(ವಾರು ಅರಶರ್) ಶತ್ರ್ರಗಳಾದ ದಂರ್ಯೋಧನಾದಿ ರಾಜರೆಂಗಳ 

(ಮಣಿ ವಂಡಿಯಂಂ) ಮರಾಣಿಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಕಿರೀಟಗಳೂ (ತಿರಲುಂ) ಬಲವೂ 
(ತೇಶುಂ) ತೇಜಸ್ಸೂ, (ಅವರ್ತವರ್ ಕಾದಲಿವಕಾರ್ ಕುಟಿಕ್ಕಿಯಂಂ) ಅವರ 

ದಯಿಂತೆಯರ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವೂ, (ತಂದೈ ಕಾಲ್ತಳ್ಳೆಯ000) ತನ್ನ ತಂದೆ 
ಯಾದ ವಸಂದೇವನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂಕೋಲೆಯೂ (ಉಡನ್ ಕಟಲ) 

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಹೋಗುವಂತೆ (ವಂದಂ ತೋನ್ರಿ) ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದವ 

ನಾಗಿ (ಕದಂನಾಹಂ ಕಾತ್ತು ಅಳಿತ್ತ) ಬಹಳ ವೇದನೆ ಅನಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ 
ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕೃಪೆಮಾಡಿದವನಾದ ಣ್ಣ ತಂಡ ತ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ಪರವಣತ್ಮನೇ ಎಂದು ಕಾಣಿರಿ. 

“ದ್ವಿಷದನ್ನಂ ನ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ದ್ವಿಷಂತಂ ನೈವ ಭೋಜಯೇತ್' ಎಂದು 

ಪಾಂಡವ ಶತ್ರುಗಳಾದ :ದಂರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಾವಿಂ. 

ಅಂಥ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ದಂರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಕಿರೀಟಗಳಂ, 

ದರ್ಪ, ದಿಗ್ವಿಜಯವರಾಡಿ ಅವರು ಪಡೆದಂಕೊಂಡ ಹಿರಿಮೆ, ಅವರ ಸ್ತ್ರೀಯರ 
ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, : ವಸುದೇವರ ಕಾಲ್ಸಂಕೋಲೆಗಳಂ--ಇವೆಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗು 

ವಂತೆ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದನಂ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. * ಮೊಸಳಿಯಿಂದ: ' ದಂಃಖ 

ಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬಂದೊದಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲೂ 1” ಎಂದಂ ಆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ 

ವೇದನೆ ಆಯಿತಂತೆ. "ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಂತೆ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಡು 

ವುದೇ ?' ಎಂದು ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ದುಃಖಿಸಿದನಂತೆ. : ಅರವಿಂದದ ಗರ್ಭವನ್ನು 

ಸೇರಿದ ನಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆವುರದ ಪಕ್ಕವಾದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಮತ್ತನ್ನು 

ದಂರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಆ ನಾಂಗೂರ್ಕ್ಷೇತ್ರ. ಭಗವಚ್ಚ ರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಂತುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಂ ಪ್ರಸಾದ 

ವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಧ್ವನಿಸಂತ್ತದೆ. - ಭಗವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ 
ಪರಿವಂಳ ಯಕಾವ ಜಂತುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ 



೮೬ ಪೆರಿಯ ಕಿರೆಮೊಳಿ 

ಪ್ರಸಾದವೂ ಕೊರೆಯಿಲ್ಲದಿರಂವುದಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ತಾವರೆಯಾದಂದು ನಳ್ಳಿಯಂ ಇರಂತ್ತಿರಂವ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಳೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಚವಾದ 

ಹೊಂಬಾಳೆಯ ಬಿಳಿಯ ಮುಂತ್ತಾಗಳನ್ನುವರ್ಷಿಸುವುವಂತೆ ! 

ಪೊನ್ತೊಡಿಕೋಳ್ಮಡಂ ಮುಹಳ್ತನ್ ನಡಿವುಳೊಂಡ 
ಸೊಲ್ಲಾದ ನರ್ನಷೇಯೇಜ್ಚಿ ಕೊಂಗೈವಾಂಗಿ 
ಹೆತ್ತು ನಡುತ್ತತಾಯಕ್ಪೋಲ ಮಡುಪ್ಸೆ 

ಆರುಂಪೇಣಾ ನಂಜು ಉಂಡು ಇಡ ಹಿಫ್ಸಿ ಕಂಡೀರ್ 

ನೆಲ್ಕೊಡುತ್ತಮಲರ್ನೀಲವು್ ನಿಕ್ಕಿನ್ನೆ ಶೂಲಲ್ 

ಇರುಶಿಕೈಯೆ ವಂಡು ಒಲಿಯಂಂ ನೆಡು ಕಣ್ಣಾರ್ತವಂ್ 

ಶಿರು ಅಡಿನೇಲ್ ಶಿಲಂಬು ಒಲಿಯುಂ ವಿಂಟಿತ್ತು 

ನಾಂಗೂರ್ ಶಿರುಕ್ತಿತ್ತಿಯೆಂಬಲತ್ತು ಎನ್ ಶೆಂಗರ್ಣಮಾಲೇ 

1೨ 

(ನೆಲ್ ತೊಡುತ್ತ) ಭತ್ತದ ಪೈರಂಗಳೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ 

(ನೀಲಮ್ ಮಲರ್ ನಿರೆ ೈಂದಶೂಟಲ್) ಕನ್ನೆ ಒದಿಲೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಂವ 

ಪರಿಸರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಇರು ಶಿರೈಯ ವಂಡಂ ಒಲಿಯಯಂ) ಸುಂದರವಾದ 

ರೆಕ್ಕೆಗಳೆನ್ನುಳ್ಳ ದಂಂಬಿಗಳ ರೆಭೀಂಕಾರವೂ (ನೆಡುಕಣ್ಣಾರ್ತಮ್) ನೀಳವಾದ 

ನೇತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯರು (ಶಿರು ಅಡಿಮೇಲ್ ಶಿಲಂಬು ಒಲಿಯಯಂ) ಚಿಕ್ಕ 
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರಂವ ಕಾಲಂದುಗೆಗಳ ಧ ೈನಿಯಊೂ (ವಿಂಟತ್ತ) ಕೂಡಿ ಧ್ವನಿಸಂ 

ವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿ ಅಂಬಲತ್ತೂ ಎನ್ ಶೆಂಗಣ್ವರಾಲ್) 

ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರಂತ್ರೆತ್ತಿ ) ಯಂಬಲಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂ 
ಯಾದ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷನು ಯಾರೆಂದರೆ (ಪೊನ್ ತೊಡಿ) ಚಿನ್ನದ ಬಳಿ ಧರಿಸಿದ 

(ತೋಳ) ಭುಜಗಳನ್ನುಳ್ಳವಳೂ (ಮಂ) ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಳೈವಳೂ ಆದ 

(ಮಹಲಛ್ತನ್) ಯಶೋದಾ. ದೇವಿಯ (ವಡಿವುಕೊಂಡ) ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿ 

ಕೊಂಡಂ ಬಂದ (ಪೊಲ್ಲಾದ ವನ್ ಪೆಯ್ಚ್ಚಿ) ದುಷ್ಟರಾಕ್ಷಸಿಯಕಾದ ಪೂತ 

ನಿಯಂ (ಕೊಂಗೈವಾಂಗಿ) ತನ್ನ ಸ್ತನವನ್ನು ಗ ೈಯಲ್ಲಿತ್ತಿ (ಪೆತ್ತು ಎಡುತ್ತ 

ತಾಯ್ ಪೋಲ ಮಡುಪ್ಪ) ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿದ ತಾಯಿಂಯ ಹಾಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ 
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ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು (ಆರಂಂ ಪೇಣಾನಂಜು) ಯಕಾರೂ ಬಯಂಸದ ವಿಷವನ್ನು 

(ಉಂಡು) ಮೊಲೆ ̀ ಹಾಲಿನೊಡನೆ ಹೀರಿ (ಉಹಂದ) ಸಂತೋಷಿಸಿದ (ಪಿಳ್ಳೈ 

ಕಂಡೀರ್) ಎಳೆಯ ಮಗುವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಪೂತನಿ ಯಶೋದಾದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಕರಿಸಿ 

ತೊಟ್ಟು ಬಂದಳು. ' : ಎಂಥರೂಪವನ್ನುಳ್ಳವಳಂ ಎಂಥರೂಪವನ್ನನುಕರಿಸಿ . 

ದಳು! ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿಯಾದ ರಾಕ್ಷಸಿ. ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕಾರ 

ವುಳ್ಳವಳು. ಆವಳು ತೊಟ್ಟ ವೇಷ ಸಕಲಗುಣ ಪೂರ್ಣಿಯೂ ಚೆಲುವೆಯ 

ಆದ ಯಶೋದೆಯಂ:ವೇಷ. ಯಾರೂ ಬಯಸದ ವಿಷವನ್ನೂಉಂಡಂ ಸಂತೋಷಿ 

ಸಿದನಂತೆ ಅವನು, ಇನ್ನೂ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗದ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷಿ 

ಸಿದನೋ ಏನೋ! ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ! 

ಭೃಂಗಗಳ ರೊೋಂಕಾರ ಹಾಗೂ ನೂಪುರಗಳೆ ಶಿಂಜಿತ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕೇಳಿಬರರಿ 

ತ್ತಿವೆಯಂತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ದಲ್ಲಿ. ಆ ಬಾಲಗೋಪಾಲನೇ 'ತಿರುತ್ತೆ ತ್ತಿಯಂಬಲಂ' ನಲ್ಲಿರಂವ ಪದ್ಮನಯಂನ 
ನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯರಾಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಸಡಲಜೈತ್ರ ಶಿರು ಕುರಂಚ್ಛಿ ನುಯಕ್ಕನ್ನು ಪುಕ್ಕು 

ಪಶುನೆಣ್ಣೆಯೆಯ ಪದಮಾರ ಪಣ್ಣೈನುಂತ್ತುವತ5 

ಅಡಲಡೆರತ್ತನೇಲ್ ಕಣ್ಣಾರ್ ಶೋಕ್ಕೈ ಪತ್ರಿ 

ಅಲಂದಲೈನೆಶ್ಫಿ ಶೆಯ್ಡು ಉಣಲುಂ ಬಿಯೆನ್ ಕಂಡೀರ್ 

ಮಡಲೆಡುತ್ತ ನೆಡುತೆಂಗಿನ್ ಪಟಂಗಳ್ನೀಬ 

ಮಾಂಗನಿಹಳ್ ತಿರಟ್ಟು ಉರುಟ್ಟಾ ನರುನೀರ್ಪೊನ್ಲಿ 

ತಿಡಲೆಡುತ್ತು ಮಲರ್ ಶುಮುಂದು ಅಂಗಿಟ್ಯೆಂವ9್ 

ನಾಂಗೊರ್ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯೆಂಬಲತ್ತೈನ್ ಶೆಂಗಣ್ಮಾಲೇ : $೩॥ 

(ಮಡಲ್ ಎಡುತ್ತ ನೆಡುತೆಂಗಿನ್) ಹೊಂಬಾಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರಂ 

ವಂತಹ ಉನ್ನತವಾಗಿರಂವ ತೆಂಗಿನಮರಗಳಿಂದ (ಪಟಂಗಳ್ ವಿಟ) ಕಾಯಿಂಗಳಂ 

ವಣಾವಿನವಂರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಂ (ಮಾಂಗನಿಹಳ್ 'ತಿರಟ್ಟು ' ಉರುಟ್ಮಾ) 

ಆಗ ಮಾವಿನ. ಹಣ್ಣುಗಳು. ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಉದುರಲು ಅವುಗಳ 
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ನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರಂತ್ತಾ (ಮಲರ್ ಶಂಮನ್ನು) ಹೂಗಳನ್ನು ಶೇಲಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ (ವರುಮ್ನೀರ್) ಹರಿಯಂವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನುಳ್ಳ (ಪೊನ್ನಿ) 

ಕಾವೇರಿಯು (ತಿಡಲ್ ಎಡುತ್ತು ಇಯಂ) ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ 

ಕೊಚ್ಚಿಹಾಕಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲತ್ತು ಎನ್ 

ಶೆಂಗಣ್ವರಾಲ್) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲದ ಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿರಂವ 

ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಯಾರೆಂದರೆ (ಪಶಂ 
ವೆಣ್ಣೆಯ* ಪದಂ ಆರ) ಆಗತಾನೇ ಕಡೆದು ತೆಗೆದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಭುಜಿಸುವುದ 

ಕ್ಕಾಗಿ (ಪಡಲ್ ಅಡೈತ್ತ ಶಿರು ಕುರಂಬೈ ನುಟಿಸ್ಟಿನ್ನು ಪುಕ್ಕು) ಕಟ್ಟಿದ ಚಾಪೆಯ 

ಬಾಗಿಲುಳ್ಳ ಗುಡಿಸಲುಗಳೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ (ಅಡಲ್ ಅಡರ್ತ್ತ 

ವೇಲ್ ಕಣ್ಣಾರ್) ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ತಕ್ಕದಾದ ನಿಶಿತವಾದ ಮೇಲಾಯಂಧ 

ದಂತೆ ನೇತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಗೋಪಿಯರ (ತೋಕ್ಕೈ) ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು (ಪತ್ತಿ) 

ಹಿಡಿದೆಳೆದಂ (ಅಲಂದಲೈಮೈಶೆಯದು) ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಡಿ (ಪಣ್ಣೈ 

ವಂತ್ತಂ ಉಟಲಂಂ) ಗೊಲ್ಲಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಕಾ ತಿರಿಯಂವ (ಬಯಂನ್ 
ಕಂಡೀರ್) ಮಹಾನಂಭಾವನೆಂಬಂದನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪಾಶುರ 

ದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಉಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು 

ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗತಾನೇ ಕಡೆದು ತೆಗೆದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ನರುಗಂಪು ಆರುವ 

ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಭುಜಿಸಲು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಚಾಪೆಯಂ 

ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಟು ಒಳಹೊಕ್ಕನಂತೆ. ಆ ಗೋಷಿಯರು ತಮ್ಮ ನಿಶಿತ 

ವಾದ ಕಣ್ಣೋಟದಿಂದ ಅವನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವರಂತೆ. 

ಅವರ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಸೆಳೆದು ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿದ ಆ ವಂಹಾನಂಭಾವ. 

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳಂ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವಕಾಮರಗಳಿಂದ ಉದಂರಿದ ವಣಾವಿನ 

ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರುವ ನೀರನ್ನುಳ್ಳೆ ಕಾವೇರಿ ಉನ್ನತ 

ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸವರಿಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೂಗಳ ಹರವು ಇರುವಂತೆ 
ಮಾಡುವುದು. . ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲದೆ 
ವಿಭವಾವತಾರವಕಾಡಿದ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 



ಮಾತ್ತರಶರ್ 
೮೯ 

ಮಾರ್ ಆರುಂಮುಲೈಮೆಡವಾಳ್ ಪಿನ್ನೈಕ್ಯಾಹಿ 
ವಳ್ಳಿ ಮುರುಪ್ಪಿನ್ ಕಡುಂಶಿನತ್ರುವನ್ ತಾಳಾರ್ನ್ಡ 

ಕಾರಾರ್ ತಿಣ್ನಿಡೈ ಅಡರ್ತ್ತು ನದುನೈ ಅಣ್ಣ 
ಕರುಮಂಹಿಲ್ಪೋಲ್ ತಿರುನಿರೆತ್ತು ಎನ್ ಕಣ್ಣರ್ ಕಂಡೀರ್ 

ಏರಾರುಂ ಮಲರ್ ಸೊಲೀಲ್ಹಳ್ ತಬುನಿಎಂಗಂಂ 
ನಲ್ಲ್ ಮದಿಯ್ಯೆ ಕಾಲ್ತೊಡರ ನಿಳಂಗು ಶೋದಿ 

ಶೀರಾರು ಮಣಿಮಾಡಂ ತಿಹಲನಾಂಗೂರ್ 
ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯೆಂಬಲತ್ತೈನ್ ಶೆಂಗೆಣ್ ಮಾಲೇ ॥೪॥ 

(ಏರ್ ಆರಂಂ) ಸೌಂದರ್ಯಹೊಂದಿರುವ (ಮಲರ್ ಪೊಲಸಿಲ್ಹಳ್) 

ಹೂಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತೋಪುಗಳಾದವು (ಎಂಗುಂತಟಿವಿ) ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ 

ಎಲ್ ಮದಿಯೈ) ಅಂದವಾದ ಚಂದ್ರನು (ಕಾಲ್ತೊಡರ) ಚಲಿಸದಂತೆ 

ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕುವಂತಹದೂ, (ವಿಳಂಗುಶೋದಿ ಶೀರ್ ಆರುಂ ವಂಣಿ 

ಮಾಡಂ ತಿಹಯಿಂ) ಬೆಳಗುವ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುಳ್ಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಣಿಮಂದಿರ 
ಗಳು ಸೊಗಯಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂ ಬಲತ್ತೂ 

ಎನ್ ಶೆಂಗಣ್ಮಾಲ್) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರಂತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲಂ ದಿವ್ಯ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ನೇತ್ರೆನು ಯಾರೆಂದರೆ-- 

(ವಾರಾರೆಂ ಮುಲೈ) ಕಂಚುಕ ಧರಿಸಿದ ಸ್ತನಮಂಡಲವನ್ನ್ನುಳ್ಳವಳೂ 

(ಮಡವಾಳ್) ಆತ್ಮಗಂಣಪೂರ್ತಿಯನಂಳ್ಳವಳೂ ಆದೆ (ಹಿನ್ನೈಕ್ಕು ಆಹಿ) 

ನಪ್ಪಿನ್ನೈಪೆರಾಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ವಳ್ಳಿ ಮರುಪ್ಪಿನ್) ಬೆಳೆದ 

ಕೊಂಬುಗಳನ್ನುಳ್ಳವೂ (ಕಡುಂಶಿನತ್ತು) . ಉಗ್ರವಾದ ಕೋಪವನ್ನುಳ್ಳವೂ 

(ವನ್ ತಾಳ್ ಆರ್ನ್ಹ) ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳವೂ (ಕಾರ್ 

ಆರ್) ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದವೂ ಆದ (ತಿಣ್ ವಿಡೈ) ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ವೃಷಭ 

ಗಳನ್ನು (ಅಡರ್ತರ್ತ) ಅಡಗಿಸಿ (ವದಂವೈಆಂಡ) ಅವಳನ್ನು ವಿವಾಹವರಾಡಿ 

ಕೊಂಡ (ಕರುಮಂಹಿಲ್ಪೋಲ್ ತಿರಂನಿರತ್ತು ಎನ್ಕಣ್ಣರ್ ಕಂಡೀರ್) 

ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮಲನಾದ ನಮ್ಮಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದಂ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಾಪ್ತಯೌವನೆಯರಾದ ನಬ್ಬನ್ನೈ ಪಿರಾಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಮ 
"ಬ್ರ 

ವಾದವೂ ಅದಮ್ಯವಾದವೂ ಆದ್ದಸಪ್ತವೃಷಭಗಳನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿದ ವೃತ್ತಾಂತ 



೯೦ ಪೆಂಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಬಲ 

ಸ್ವಾಮಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿನ ಉನ್ನತವಾದ ತೋಟಗಳು ಆಕಾಶದುದ್ದೆ ಕ್ಕೂ 

ಬೆಳೆದಿವೆಯಂತೆ. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿರಂವ ಕುಸಂವಂಗಳ ಪರಿಮಳವನನ್ನಿ ಮುಂದೆ 
ವಣಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಚಂದ್ರನ ಗತಿಯನ್ನು ಕೆಂಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆಯಂಂತೆ. 
ಆ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ 

ನಿಂತು ಬಿಡಂವನಂತೆ, ಆ ಶ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಂವ ವಕಾಣಿಕ್ಕ ಖಚಿತವಾದ ವಕಾಡಗಳಿಂದ 

ಸಂಪತ್ಸಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡ 

ಅರವಿಂದನೇಶ್ರನೇ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಂು. 

ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಪ್ಪಿನ್ನೈಯೊಡನೆ ವಿವಾಹಮಂಗಲವನ್ನು 

ಕಲೈಇಲಂಗುಂ. ಅಹಲ್ ಅಲ್ಹುಲ್ ಕಮಲಪ್ಪಾವೈ 

ಕದಿರ್ಮಂತ್ತ ನೆಳನಹೈೆಯಾಳ್ ಕರುಂಗಣ್ ಆಯೆ್ಚ್ಞಿ 

ಮುಲೈ ಇಲಂಗುಂ ಒಳಿನುಣಿಸೂಣ್ ನಡನುುಂ ತೆಯ್ಪ್ಪ 

ಮೂವಾದ ವರೈ ನೆಡುಂದೋಳ್ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡೀರ್ 

ಮಲೈ ಇಲಂಗು ನಿರೈ ಶಂದಿಮಾಡಂ ನೀದಿ ಆಡವಕ್ಕಿ 
ನುಡನೊಟ್ಯಾರ್ ಮುಹತ್ತು ಇರಂಡಂ 

ಶಿಲೈ ನಿಲಂಗಿ ಮನಂ ಶಿರೈಕೊಂಡಿರುಕ್ಕುಂ ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯೆಂಬಲತ್ತೈನ್ ಶೆಂಗಣ್ನೂಲೇ au 

(ಮಲೈಇಲಂಗು) ಬೆಟ್ಟದಹಾಗೆ ಶೋಭಿಸುವ (ನಿರೈ ಶಂದಿ) ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ 

ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ (ವಕಾಡಂವೀದಿ) ಭವನಗಳಿರಂವ 

ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ (ವುಡಮೊಟ್ಯಕಾರ್) ಮಧಂರವಾದ ವಾಕ್ಕನ್ನುಳ್ಳ ಹೆಂಗಸರ 

(ವಂಹತ್ತು ಇರಂಡುಶಿಲೈ ವಿಲಂಗಿ) ಮುಖಗಳಲ್ಲಿರುವ. ಎರಡು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು 

ಹೋಲುವ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಬಾಗಿದವುಗಳಾಗಿ (ಆಡವರೈ ವಂನಂ) ಕಾಂತರಂಗಳ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು (ಶಿರೈಕೊಂಡಿರುಕ್ಕುಂ) ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂ ಬಲತ್ತು ' ಎನ್ಶೆಂಗಣ್ವಕಾಲ್) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರು 

ತ್ತೆತ್ತಿಯೆಂಬಲವೆಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಂವ ಪದ್ಮನೇತ್ರನಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ 
ಸ್ವಾವಿಂಯಂ ಯಾರೆಂದರೆ--(ಕಲೈ ಇಲಂಗುಂ) ಮೇಖಲೆಯು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರಂ 

ವಂತಹ್ಮ (ಅಹಲ್ ಆಲ್ಹುಲ್)' ವಿಸ್ತಾರವಾದ : ನಿತಂಬವನ್ನುಳ್ಳವಳ್ಕೂ 



ಮಾತ್ತರಶರ್ ೯೧ 

(ಕದಿರ್ ವಂತ ವೆಳ್ನಹೈಯಾಳ್) ಪ್ರಕಾಶಯುಕ್ತವಾದ ವಂತ್ತುಗಳ 

ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ದಂತಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಳೃವಳೂ) ಆದ (ಕಮಲಪ್ಪಾವೈ) 

ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಹಾಗೂ (ಕರುಕಣ್ ಆಯ್ಚ್ಚ) “ಕಪ್ಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳ 

ನಪ್ಪಿನ್ನೈದೇವಿಯ (ವೆಂಲೈ ಇಲಂಗುಂ) ಸ್ತನ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗುತ್ತಿರುವ 

(ಒಳಿವುಣಿ ಪೂನ್) ಸುಂದರವಾದ ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಕಂಠಿಕೆಯೂ (ವಡಮಂಂ) 

ಹಾರವೂ (ಕೆಯ್ಪ್ಪ) ಸಂಘರ್ಷಿಸಲಂ ಅದರಿಂದ (ಮೂವಾದ) ಕೊರೆಯಾಗದ 

ನಿತ್ಯಯೌವ್ವನವನ್ನುಳ್ಳ (ವರೈನೆಡು ತೋಳ) ಬೆಟ್ಟಿದಂತೆ ಹೋಲುವ 

ದೀರ್ಥವಾದ ಬಾಹಂಗಳನ್ನುಳ್ಳ (ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡೀರ್) ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯೆಂದಂ 

ಕಾಣಿರಿ. 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಪ್ಪಿನ್ನೈದೇವಿಯಂನ್ನ 

ಅನಂಸಂಧಾನ ವಣಡಿದರಂ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಯದುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 

ದೇವಿಯಾದ ರಂಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿಯೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾದಂದನ್ನು ನೆನೆದು ಇವರಿಬ್ಬ 

ರೊಡನೆಯೂ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಂಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆಯೇ ನೀಳಾದೇವಿಯ 

ಕಣ್ಣುಗಳು ನೀಲವಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿಷೆಯಂಂತೆ. ಅವನ ದೇಹದ ನೀಲಕಾಂತಿ 

ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಊರಿರುವಂತಿದೆಯಂತೆ. ದೇವಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಧರಿಸಿರುವ 

ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಹಾರಗಳೇನಂ, ತ್ರಿಸರ, ಪಂಚಸರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮುತ್ತಿನ 

ಸರಗಳೇನು ಇವುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಾಡದ ದೃಢವಾದ ತೋಳುಂಗಳನ್ನುಳ್ಳ 

ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ 
ಸರ್ವೇಶ್ವರ, | 

ಸ್ವಾಮಿಯು ಲೀಲಾವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದಯೆಮಾಡುವಾಗ 

ಭವ್ಯತೆಯಂನ್ನುಳ್ಳ  ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ಉಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯರಂಗಳ 

ವಂಖಮಂಡಲದಲ್ಲಿರಂವ ಬಿಲ್ಲುಗಳೋಪಾದಿ ಇರುವ ಹುಬ್ಬುಗಳಂ ಬಾಗಿದವು 

ಗಳಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹೋಗುವುವು ಎಂಬ 
ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ಲ ನಿಸುತ್ತದೆ. 



೯೨ ಪೆ೦ಯಂ ತಿರಂಮೊಳಿ 

ತಾನ್ ಸೋಲಂಂ ಎನ್ರು ಎಟುನ್ಹಾನ್ ತರೆಣಿಯಾಳೆನ್ 

ಅದುಕಣ್ಣು ತರಿತ್ತು ಇರುಸ್ಟಾನ್ ಅರಕ್ಕರ್ ತಂಗಳ್ 
ಹೋನ್"ಪೋಲುಂ ಎನು ಎಟಂನ್ನಾನ್ ಕುಪ್ರಮೇ ಅನ್ನ 

ಇರುಸಡು ಕೋಳುಡನ್ ತುಣಿತ್ತ ಒರುವನ್ ಕಂಡೀರ್ 

ಮಾನ್ಪೋಲಂಂ ಮೆನ್ನೋಕ್ಸಿನ್ ಶೆಯ್ಯೆ ನಾಯಾರ್ 

ಮರಕತಂಪೋಲ್ ಮಡಕ್ಕಿಳಿೆಯ್ಯೆ ಕೈನೇಲ್ಕೊಂಡು 

ತೇನ್ಸೋಲುಂ ಮೆನ್ಮಖಲೈ ಪಯಿತ್ತುಂ ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯೆಂಬಲತ್ತು ನಿನ್ ಶೆಂಗಣ್ಮಾಲೇ ॥೬॥ 

(ಪಠಾನ್ ಪೋಲುಂ ಮೆನ್ನೋಕ್ಕಿನ್) ಜಿಂಕೆಯ ನೋಟದಂತೆ ಅಂದವಾದ 

ನೋಟಗಳನ್ನುಳ್ಳ ವರೂ (ತೆಯ್ಯವಾಯಕಾರ*) ಕೆಂಪಾದ ಅಧರವನ್ನುಳ್ಳೆಪರೂ 

ಆದ ಹೆಂಗಸರು (ಮರಕತಂ ಪೋಲ್) ಮರಕತದಂತೆ ಹಸಿರಂ ವರ್ಣಹೊಂದಿ 

(ಮಡಂ) 'ಸಂಂದರವಾದ (ಕಿಳಿಯ್ಸೆ) ಗಿಳಿಮರಿಯನನ್ನಿ (ಕೈಮೇಲ್ಕೊಂಡಂು) 

ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂ (ತೇನ್ಪೋಲಂಂ ಮೆಂಲ್ವಂಟಲೈ) ಜೇನಿ 

ನಂತೆ ಸವಿಯಾದುದೂ, ಮೃದಂವಾದುದೂ ಆದ ಮಾತಂಗಳನ್ನು (ಪಯಿಂತ್ರುಂ) 

ಕಲಿಸುವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲತ್ತು ಎನ್ ಶೆಂಗಣ್ವಕಾಲ್) 

ನಾಂಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 

ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಪದ್ಮನೆಯನನಂ ಯಾರೆಂದರೆ (ತರಣಿ ಆಳನ್ ತಾನ್ 

ಪೋಲುಂ ಎನ) ಎಟುನ್ಹಾನ್) “ರಾಮನೆನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವಂನಂಷ್ಯನಂ ಭೂವಿಂಯ 

ನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಾನೇ ಆಳುವವನೆಂದು ನೆನೆದು ಅಹಂಕಾರ ಪಡಂವನು. (ಅದು ಕಣ್ಣು) 

ಅದನ್ನು ತಿಳಿದೂ (ತರಿತ್ತು ಇರುಪ್ಪಾನ್) ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನಂ (ಅರಕ್ಕರ್ 

ತಂಗಳ್ ಕೋನ್ ಪೋಲಂಂ) ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ಶಿಯಾಗುವನೋ?' (ಎನ್ನು) 

: ಎಂದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿ (ಎಟುನ್ನಾನ್) ಎದ್ದುನಿಂತ ರಾವಣನ 

(ಕುನ್ರುಂ ಅನ್ನ) ಪರ್ವತಸವಕಾನವಾದ (ಇರುಪದು ತೋಳ್) ಇಪ್ಪತ್ತು 

ತೋಳುಗಳನ್ನೂ (ಉಡನ್ ತುಣಿತ್ತ) ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದ 

(ಒರಂವನ್ ಕಂಡೀರ್) ಅದ್ವಿತೀಯಂನಾದ ವೀರನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ, 

“ತಾನಪೋಲುಂ' ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಪದಪುಂಜ ರಾವಣನಬಣಾತು. 

ತನ್ನೆ ದಂವರ್ಕನದಿದ ರಾವಣ-"ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟರಾದ ತಾಪಸರಂ ತಾನೇ 
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ಇವರು. ಧರಣಿಯನ್ನಾಳುವವರೋ ಇವರು ?'. ಎಂದು ಎಣಿಸಿದನಂತೆ, 

“ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇವನು' ಎಂದು ಅವನು ರಾಮನನ್ನು 

ಎದುರಿಸಿದ. "ತಾನು ರಾಕ್ಷಸರಾಜ'-ಎಂಬ ಗರ್ವದಿಂದ ಬಂದು ಎದುರಿಸಿದ 

ರಾವಣನ ಪರ್ವತೋಪಮವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೂ ಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದ 

ಮಹಾವೀರನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. 

ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗಸರು ಗಿಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದಂ--'ಒಂದು 
ಗಿಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಳಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ 

ಗಿಳಿಯ ಮಾತಿಗಿಂತ ಕಲಿಸುವ ಇವಳ ಮಾತು ಮುದ್ದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇಂಥ 

ದಿವ್ಯಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಉದ್ಭರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂ 
ನೆಲಸಿದ್ಧಾನೆ. 

ಪೊಂಗಿಲಂಗು ಪುರಿನೂಲುಂ ತೋಲುಂ ತಾಲ 

ಸೊಲ್ಲಾದ ಕುರುಳುರುವಾಯ್ ಪೊರುನ್ಹಾನಾಣನ್ 

ಮಂಗಲಂಶೇರ್ ಮಕ್ಕೈೆನೇಳ್ವಿ ಅದನುಳ್ ಪುಕ್ಕು 

ಮಣ್ಣ ಹಲಂ ಕುರೈ ಅರಂದ ಮೈಂದನ್ ಕಂಡೀರ್ 

ಕೊಂಗಲರ್ನ್ನೆ ಮಲರ್ ಕುಟಲಾರ್ ಕೊಂಗ್ಸೈೆ ಶೋಯೆತ್ನ್ಸ 

ಕುಂಕುಮತ್ರಿನ್' ಕುಟಿಂಬು ಅಳ್ಳೆನ್ಸ ಕೋಲಂ ತನ್ಹಾಲ್ 

ಶೆನ್ ಕಲಂಗಲ್ ವೆಣಮಣಲ್ ನೇಲ್ ತವಯಿಂ ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲತ್ತು ಎನ್ ಶೆಂಗಣ೯ಮಾಲೇ ॥೭॥ 

(ಕೊಂಗಂ ಅಲರ್ನ್ಹವಂಲರ್) ಪರಿಮಳ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಮುಡಿದ 

(ಕುಟಲಾರ್) ತಲೆಗೂದಲನ್ನುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳ (ಕೊಂಗೈತೋಯ್ನ್ನ ) 

ಸ್ತನಮಂಡಲಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸಿದ (ಕುಂಕುಮತ್ತಿನ್ಕಂಟಂಬಂ) ಕುಂಕುವಂದ 

ಸಾರವು (ಅಳ್ಳೆಂದ) ಮಿಶ್ರಗೊಂಡಂದರ ಕಾರಣ (ಕೋಲಂತನ್ನಾಲ್) ಉಂಟಾದ 
ಚೆಲುವಿನಿಂದ (ಶೆವಕ್) ಕೆಂಪಾಗಿರಂವ (ಕಲಂಗಲ್) ಜಲಪ್ರವಾಹವಾದುದಂ 

(ವೆಣ್ಮಣಲ್ ವೇಲ್ ತವಯಿಂ) ಬೆಳ್ಳಗಿರಂವ ವಂರಳಿನ ದಿಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಹರಡಂವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುತ್ತೈ ತ್ತ್ರಿಯಂಬಲತ್ತಿ ಎನ್ ಶೆಂಗಣ್'ವರಾಲ್) 

ನಾಂಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲಂನಲ್ಲಿರಂವ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ 

ನಾದ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷನು ಯಕಾರೆಂದರೆ--(ಪೊಂಗು. ಇಲಂಗು ಪುರಿನೂಲಂಂ) 
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ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ. ಯಜ್ಞ್ನೋಪವೀತವನ್ನೂ (ತೋಲುಂ) 

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನೂ (ತಾಟಿ) ತೂಗಿ ತೊನೆಯುವಂತೆ ಧರಿಸಿದ (ಪೊಲ್ಲಾದ 

ಕುರಳ್ ಉರುಆಯ್) ಸುಂದರನಾದ ವಾಮನವರೂರ್ತಿಯಣಗಿ (ಪೊರಂನ್ಹಾ 

ವಾಣನ್) ಅಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಮಹಾಬಲಿಯ (ಮಂಗಲಂಶೇರ್ಮರೈ 

ವೇಳ್ವಿ ಅದನುಳ್) ಮಂಗಳತಂಗಿರಂವ ವೇದಘೋಷವನ್ನುಳ್ಳೆ ಯಾಗಭೂಮಿ 

ಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಕ್ಕು) ಪ್ರವೇಶಿಸಿ (ಕುರೈ) ತನಗೆ ಕೊರೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ (ಮಣ್ 

ಅಹಲಂ ಇರನ್ನ) ಭೂವಿಂಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದ (ಮೈಂದನ್ಕಂಡೀರ್) ಸಮರ್ಥ 

ನಾದ ಕಿರು ಬಾಲಕನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ. 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶಂರದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗಾಗಿ ರಾವಣನ ಭಂಜಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಂ 

ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೇವಿಯನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನದಿಂದ 
ವಂರೆಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಯಾಚಿಸಿದುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ 

ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾದವರನ್ನು ಆ ಸ್ವಾವಿಂ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಬಲ್ಲ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಅನಂಕೂಲರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಉಪಾಯಂದಿಂದಲೂ ಗೆಲ್ಲ 

ಬಲ್ಲ ಎಂದು ವಾವಂನಾವತಾರದ ಅನಂಸಂಭಾನ ವರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಮನನ 
ರೂಪವನ್ನು "ಪೊಲ್ಲಾದ' ಎಂದು ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

“ಸುಂದರವಾದುದು” ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿತಾಕುವುದೋ ಎಂದು ಹೀಗೆ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಲಿ ಆಚರಿಸಂತ್ತಿದ್ದಯಕಾಗ ಮಂಗಳಮಂಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು 

ಹೇಳಂವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊರೆಯಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ?' ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೋಗಂವಂತಾದ ಯಕಾಗ ಆದು! ವಂಹಾಬಲವನ್ನೂತಾನುಳ್ಳವನಾದರೂ ಕೊರೆ 

ಉಳ್ಳವನಂತೆ ಸ್ಥಾಮಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂರಡಿ ನೆಲವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದ ! ಆ ಊರಿನ 
ಸ್ತ್ರೀಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ ವರಾಡಲು ಅವರ ಸ್ವನಮಂಡಲದ 
ಕುಂಕುಪಲೇಪಗಳಂ ಜಲದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಪ್ರವಾಹವು ಕೆಸರಾಗಿ ಮೆಲ್ಲ 
ಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಿದು ಬರುವುದಂತೆ ಮಳಲ ದಂಡೆಯ ಬಳಿ. 

ಶಿಲಂಬಿನಿಡೈ ಶಿರುಪರಲ್ಪೋಲ್ ಪೆರಿಯೆಮೇರು 
ತಿರುಕ್ತೂಳೆಂಬಿಲ್ ಕಣಕಣಸ್ಸ ತಿರುನಾಕಾರಂ 

ಕುಲುಂಂಗೆ ನಿಲಮಡೆಂದೈತಕ್ಕೆ. ಇಡಂದು ಪುಲ್ಹಿ 

ಕೋಟ್ಟಿ ಿಡೈನೈತ್ತು ಅರುಳಿಯ ಎನ್ ಕೋಮಾನ್ ಕಂಡೀರ್ 
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ಇಲಂಗಿಯೆ ನಾನ್ಮರೈ ಅನೈತ್ರುಂ ಅಂಗಂಆರುಂ 

ಏಟಾಶೈಯುಂ ಕೇಳ್ವಿ ಹಳುಂ ಎಣ್ದಿಕ್ಕು ಎಂಗುಂ 

ಶಿಲಂಬಿಯೆ ನಲ್ಸೆರುಂ ಶೆಲ್ವಂ ತಿಹಟು ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯೆಂಬಲತ್ತು. ಎನ್ ಶೆಂಗಣ್ಮಾಲೇ ॥ಲ॥ 

(ಇಲಂಗಿಯ) ಪರವಂಪ್ರವರಾಣವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ (ನಾಲ್ಪಂರೈ ಅನೈತ್ತುಂ) 

ಚತುರ್ವೇದಗಳು, (ಅಂಗಂಆರೂ) ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳಂ, (ಏಲ್ ಇಶ್ಸೈಯಂರಿಂ) 

ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳು (ಕೇಳ್ವಿ ಹಳಂ೦) ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾ (ಎಣ್ದಿಕ್ಕು 

ಎಂಗುಂ ಶಿಲಂಬಿಯಂ) ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿ ರುವಂಥದೂ, 
(ನಲ್ಪೆರಂಶೆಲ್ವಂ) ಒಳ್ಳೆಯದಾದುಂದೂ ಅಪರಿವಿಂತವಾದುದೂ ಆದ ಸಂಪತ್ತು 

(ತಿಹಟುಂ) ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿ ಅಂಬಲತ್ತ 

ರ್ವ ಶೆಂಗಣ್ವಕಾಲ್) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲಂನಲ್ಲಿರಂವ 

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪದ್ಮಲೋಚನನು ಯಕಾರೆಂದರೆ--(ಶಿಲಂಬಿನ್ಇಡೈ) 

ಕಾಲ್ಕಡಗದ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟ (ಶಿರಂಪರಲ್ಪೋಲ್) ಚಿಕ್ಕ ರತ್ನದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ 

(ಪೆರಿಯ ಮೇರು) ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಮೇರು ಪರ್ವತ (ತಿರಂಕಂಳಂಬಿಲ್ ) 

ಚೆಲುವಾದ ಪಾದದಲ್ಲಿ (ಕಣಕಣಪ್ಪ) ರಹುಣರಖಣವೆಂದು ಶಬ್ದಿಸುವಂತೆಯೂ 

(ತಿರು ಆಕಾರಂ ಕುಲಾಂಗ) ಶ್ರೀದೇವಿಯಖ . ಇರುತ್ತಿರಂವ ನಿಲುವೂ ಕುಲುಕರಿ 

ವಂತೆ (ನಿಲಂ ಮಡಂದ್ರೈ ೈತನೈ) ಭೂದೇವಿಯನ್ನು (ಇಡಂದಂ) ಕೋರೆಹಲ್ಲಿನಿಂದ 

ಚುಚ್ಚಿ ಎತ್ತಿ (ಪುಲ್ಹಿ) ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಂಡು (ಕೋಟ್ಟಿಡೈವೈತ್ತೂ ಅರುಳಿಯಂ) 

ಅವಳನ್ನು ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡ (ಎಮ್ ಕೋವಕಾನ್ 

ಕಂಡೀರ್) ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ, 

ಸ್ವಾವಿಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆದ ಚೇಷ್ಟಿತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ 

ಆ ಪ್ರಭು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರಾಹರೊಪಿಯಣಗಿ ' ದಂಷ್ಟಾಗ್ರದಮೇಲಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿತಂದ ಚೇಷ್ಠಿ ುತವನ್ನಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಇಲ್ಲಿ. 

ಶ್ರೀವರಾಹನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತರೂಪ ಎಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 
ಸೂಚಿಸಿದೆ. . "ಖುರಮಧ್ಯಗತೋ ಯಂಸ್ಕ ಮೇರಂಃ ಕಣಕಣಾಯತೇ' 

ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀವರಾಹನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಒಂದು ಕಣವಾಗಿ 
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ಕಡಗದನಡುವೆ ಕೆತ್ತಿದ ರತ್ನದೋಪಾದಿ ಆಯಿತು. ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಕ್ಷಃ ಸಲ 

ಗತೆಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲುಗಾಡಿತಂತೆ. 

ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಲವೂಣಿಯ ಅಲಂಕಾರ ವಣಾಡಿದಂತೆ, ಭೂದೇವಿಯನ್ನೆತ್ತಿ 

ಕೊಂಡಂ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ಜೇಷ್ಟಿತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದಾಸನನ್ನಾಗಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟ. ಅಂಥ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ 
ಜನರ ಆರ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೆಲಸಿದ್ಧಾನೆ.. 

ಏಲುಲಹಂಂ ಶಾಳ್ನರೈಯುಂ ಎಂಗುಂ ಮೂಡಿ 
`ಎಣ್ತಿಕೈಯುವಾ್ ಮೆಂಡಲಮುಂಮಂಡಿ, ಅಂಡಂ 

ನೋಟಕ್ರಿ ಯೆಟುನ್ನು ಆಲ್ ಮಿಂಹುಂ ಊಲ್ೌಿನೆಳ್ಳಂ 
ನುಂನ್ ಅಹಟ್ಟಿಲ್ ಒಡುಂಗಿಯೆ ಎವಾ್ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡೀರ್ 

ಊಟ್ತೋರುಂ ಊಲ್ತೋರುಂ ಉಯೆರ್ನ್ಹ ಶೆಲ್ಪತ್ತು 

ಸಿಂಗಿಯ ರ್ನಾಮಕರೈ ಅನೈತ್ತುಂ ತಾಂಗು ನಾವರ್ 

ಶೇಟುಯೆರ್ನ್ನೆ ಮಣಿಮಾಡಂ ತಿಹಟುಂ ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯೆಂಬಲತ್ತು ಎನ್ ಶೆಂಗಣ್ಮಾಲೇ ॥೯॥ 

(ಊತೋರಂಂ ಊಟ್ತೋರುಂ) ಪ್ರತಿಯೊಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ 

(ಉಯಂರ್ನ್ನ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗಿ ಬರುತ್ತಿರಂವ (ಶೆಲ್ಹತ್ತು) ಸಂಪತ್ತನ್ನುಳ್ಳವ 

ರಾಗಿ (ಓಂಗಿಯರ್ನಾ ಮಂರೈಅನೈತದ್ತಿಂ ತಾಂಗುನಾವರ್) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೇದ 

ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರಂವ ವೈದಿಕರುಗಳು ಇರಂವಂಥದೂ 
(ಶೇಟುಯರ್ನ್ನ ಮಣಿವಣಡಂ ತಿಹಲುಮ್) ಬಹಳೆ ಉನ್ನತವಾದ ಮಂಣಿ 

ಖಚಿತವಾದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ 
ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲತ್ತು ಎನ್ ಶೆಂಗಣ್ವಣಲ್) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿ 

ಯಂಬಲಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ನವ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಕವಂಲನಯಂನನಂ 

ಯಣರೆಂದರೆ (ವೀಖಲಹಂ) ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳು (ತಾಳ್ವರೈಯಂಂ) ಪಕ್ಕದ ಚಿಕ್ಕ 

ಬೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನೂಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳು (ಎಂಗುಂ) ಎಂಬುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ 
ವನ್ನೂ (ಮೂಡಿ) ಆಕ್ರಮಿಸಿ (ಎಣ್ ತಿಶೈಯುವರ್) ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

(ಮಣ್ತಲಮುಂ) ಎಲ್ಲ ಭೂವಿಂಯಲ್ಲಿಯೂ, '(ಅಂಡಂ) ಅಂಡದಲ್ಲಿಯೂ 

(ಮಂಡಿ) ಹರಡಿ (ಮೋಟಕ್ಕಿಯೆಯುನ್ನು) ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕುವ ಬುಗ್ಗೆ ಯಣಾಗಿ 
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(ಆಟ್ವಿಂಹಂಂ) ಸವಯದ್ರವು ವರ್ಧಿಸುವಂತಿದ್ದ (ಊಟ್ವೆಳ್ಳಂ) ಪ್ರಳಯ 

ಕಾಲದ ಮಹಾಪ್ರವಾಹವನ್ನು (ಮುನ್) ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಅಹಟ್ಟಿಲ್ 

ಒಡುಂಗಿಯ) ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ (ಎವ ಮೂರ್ತಿ 
ಕಂಡೀರ?) ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು: ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿರಿಮೆಗಳಿಸಿದ ನಿತ್ಯವೂ 

ನಿರ್ದಷ್ಟವೂ ನಿರತಿಶಯವೂ ಆದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷಹೊಂದಿ 

ಅದರೊಡನೆ ವೇದವೆಲ್ಲವನ್ನಿ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕೂಡಿದುದಂ 

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗಗನಾಲೀಢ ಮಣಿಖಚಿತವಕಾಡಗಳಿಂದ ಸಂತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ 

ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾವಿಂ ನನ್ನ 

ಮೇಲಿನ ಅತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ದಾಸ 

ನನ್ನಾಗಿ ವಣಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಣರೆಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಹರವಿರಿಂಚಿವಂಖಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಉದರದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿಟ್ಟು 
ಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತ ಚೇಷ್ಟಿತನಾದ ದೇವದೇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, 

ಶೀರ್ ಅಣಿನ್ನೆ ನುಚಿನಾಡವ ತಿಹಣು ನಾಂಗೊರ್ 
ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲತ್ತು ಎನ್ ಶೆಂಗೆಣ್ಮಾಲೈ 

ಕೊರಣಿನ್ನೆ ನೇಲ್ವಲವನ್ ಆಲಿನಾಡನ್ 

ಕೊಡಿಮಾಡ ಮಂಗೈಯರ್ ಕೋನ್ ಕುರೈಯಲ್ ಆಳಿ 

ನಾರ್ಅಣಿನ್ನ ತೊಲ್ ಪುಹಬಾನ” ಕಲಿಯ” ಶೊನ್ನೆ 

ಪಾನಾಲೈೆ ಇವೈ ಐನ್ನುಂ ಐನ್ನುಂ ವಲ್ಲಾರ್ 

ಶೀರಣಿನ್ನ ಉಲಹತ್ತು ಮನ್ನರಾಹಿ ಶೇರ 

ವಿಶುಂಬಿಲ್ ವಾನನರಾಯ್ ತಿಹಟ್ನರ್ ಶಾಮ ॥೧೦॥ 

(ಶೀರ್ಅಣಿನ್ನ) ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ (ಮಣಿವಕಾಡಂಗಳ್ ತಿಹಟುಂ) ಮಣಿಖಚಿತ 

ವಾದ ಭವನಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸಂತ್ತಿ ರುವ (ನಾಂಗೂರ್) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ 

(ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲತ್ತೂ ಎನ್ಶೆಂಗಣ್ ಮಾಲೈೆ) ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲಂ 

ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಯವಣಾಡಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯರಾದ ಕೆಂದಾವರೆ 

ಯಂತೆ ನೇತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು (ಕೂರ್ ಅಣಿನ್ನವೇಲ್ . 
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ವಲವನ್) ನಿಶಿತವಾದ ವೇಲಾಯುಧವನ್ನು ಆಳುವವರೂ (ಆಲಿನಾಡನ್ 

ತಿರುವಾಲಿ ನಾಡಿಗೆ ನಾಯಕರೂ, (ಕೊಡಿಮಾಡಂ ಮಂಗೈಯರ್ ಕೋನ್) 

ಧ್ವಜಗಳು ಹಾರುಡುತ್ತಿರುವ ವರಾಡಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಿರುಮಂಗೈಯಲ್ಲಿರಂವವರಿಗೆ 

ನಿರ್ವಾಹಕರೂ (ಕುರೈಯಲ್ ಆಳಿ) ತಿರುಕ್ಕುರೈಯಲೂರನ್ನು ಆಳಂವವರೂ 

(ಪಾರ್ ಅಣಿನ್ನತೊಲ್ ಪ್ರಹಟಾನ್) ಭೂಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಂವ ಒಳ್ಳೆಯಂ 

ಕೀರ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳವರೂ ಆದ (ಕಲಿಯನ್) ತಿರಂಮಂಗ್ಳೆ ೈಆಳ್ವಾರ್ರವರೇ (ಶೊನ 

ಪಾಮಾಲೈ ಇವೈ ಐನ್ನುಂ ಐನ್ದಂ) ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಶಂರಗಳನ್ನು 
(ವಲ್ಲಾರ್ತಾವರ್) ಅಧ್ಯಯನ ವಣಡಬಲ್ಲವರಂ (ಉಲಹತ್ತು) ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

(ಶೀರ್ ಆಣಿನ್ನಮನ್ನರ್ಆಹಿ) ರಾಜರುಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿ ಅನಂತರ (ಶೇಣ್ 

ವಿಶುಂಬಿಲ್) ಪರವಣಕಾಶವೆನ್ನುವ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ (ವಾನವರ್ ಆಯ್) 

ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ (ಶಿಹಟ್ವರ್) 

ಪ್ರಕಾಶಿಸುವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ, ಮಣಿವಂಯಂಗಳಾದ ಭವನಗಳಿರುವ 

ತಿರುನಾಂಗೂರ್ ತಿರುತ್ತೆತ್ತಿಯಂಬಲದಲ್ಲಿರುವ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನನ್ನು 

ಆಳ್ವಾರ್ರವರು ಸ್ತತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತಿ ಛಂದಸ್ಪಂದರ್ಭ 

ದೊಡನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವರು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀಯನ್ನುಳ್ಳ 

ಜನಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲುವವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸತ್ತು--ಐದನೆಯೆ ತಿರುಮೊಲ್ 
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ಪ್ರವೇಶ _ 
, ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ “ಶೆಂಗಣ್ವಾಲೇ' ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದಂದಂ 

ಆದರಾತಿಶಯದಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಾವತಾರಗಳೂ ಪ್ರಪತ್ತವ್ಮವಾದವುಗಳೇ, ಆ 
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ಸ್ಥಾವಿಂ ಸರ್ವನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ, ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಪ್ರದನಾಗಿ, ಆಶ್ರಿತರ ವಿರೋಧಿ 

ಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿ *ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡ'ದಲ್ಲಿ 

ನೆಲಸಿರುವುದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನವರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞ ತೆಯನ್ನು ಆ ಪರಮೋಪ 

ಕಾರಕನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಅನಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 
ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೃಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ತೂಮುಬ್ಬುಡೈ ಪಸೈಕೈನೇಟರ್ನ್ ತುಯೆರ್ ಸೆಡುತ್ತೆರುಳಿ ಮನ್ನು 
ಕಾಮ್ಬುಡೈಕ್ಟುನ್ರಂ ಏನ್ಸಿ ಕಡುಮುಟ್ಟ್ಕಾತ್ತ ಎನ್ನೈ 

ಪೊಮಬುನಲ್ ಪೊನ್ನಿಮುಂತ್ತಂ ಸ್ರಹುನ್ನು ಪೊನ್ 
'` ವರಣ್ಣ ಎಂಗುಂ 

ಕೇನ್ಸಪೊಟ್ಲ್ ಕನುಟುಂ ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುನಮುಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನೇ ॥೧॥ 

(ತೂಂಬು ಉಡ್ಕೆ ಪನೈಕೈವೇಟಮ್) ರಂಧ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪನ್ನೈ 

ಮರದಂತೆ ಸೊಂಡಿಲಿನ ತುದಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಗಜೇಂದ್ರನ (ತುಯರ್) ದುಃಖವನ್ನು 

(ಕೆಡುತ್ತರುಳಿ) ಕಳೆದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನೂ, (ಮನ್ನುಕಾಂಬು ಉಡ್ಕೆಕುನ್ರಂ) 

ದೃಢವಾಗಿದ್ದ ಬಿದಿರಂಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು (ಐನ್ನಿ) ಕೊಡೆ 

ಯಂತೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದು (ಕೆಡುಮಟಿಸ್ಕಿ) ಉಗ್ರವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು (ಕಾತ್ತ) 

ತಡೆದವನೂ ಆದ (ಎಂದೈ) ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಲ್ಲಿರುವನೆಂದರೆ 

(ಪೂಪೊನಲ್ಪೊನ್ನಿ) ಸಂಂದರವಾದ ಜಲವನ್ನುಳ್ಳ : ಕಾವೇರಿಯಂ (ಮುತ್ತಂ 

ಪುಹನ್ನು) ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಹಿಸಿ (ಪೊನ್ವರಣ್ಣ) ಸಿಕ್ಕಿದ ಪೊನ್ನೆ ಯನ್ನೆಲ್ಲಾ 
ತಂದಂ ದಡದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳುವಂಥದೂ, (ಎಂಗುಂ) ನೋಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ 

(ತೇಮ್ಪೊಟ್ಲ್ಕಮಟುಮ್) ಜೇನು ತುಂಬಿರುವ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳವು 

ಹರಡುತ್ತಿರುವಂಥದೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿಕೂಡತ್ತಾನ್) ತಿರು ' 
ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡಂ ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 

ಆಶ್ರಿತನಾದ ಗಜೇಂದ್ರನ ದುಃಖವನ್ನೂ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೂ ಪಶುಗಳಿಗೂ 

ಬಂದ ಆಪತ್ತನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ವೃತ್ತಾಂತದ ಅನಂಸಂಧಾನ ವಣಡಿದ್ದಾರೆ. 

ತನಗಾಗದವರನ್ನು ಸೆಳೆದು ಬಿಸಾಡಂವ ಕೆ ಕೈಯ್ಯನುಳ್ಳ ಆನೆ ಅದು, ಮದಿಸಿದ್ದ 
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ಆ ಆನೆ ಇತರರಿಂದ ಪರಿಭವವನ್ನು ಎಂದೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅದರ ದಂಃಖ 

ವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಹಾರವಾಡಿದ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿದಿರುಮೆಳೆ 
ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೊಡೆಯಂತೆ ಏಳಂ ಹಗಲುರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಿ 

ಹಿಡಿದು ಅಪರಿಹರಣೀಯವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಪ್ರಭಂ ಅವನು. 

ಜಾಗ ಇರಂವೆಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನುಗ್ಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪೊನ್ನೈ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉರುಳಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಬಂದಂ ದಡದಲ್ಲಿ ಪೇರಿಸುವುದಂತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಕಸರಿತ್ತು. 

ಕನ್ನೆ ನಾಳ ಎಯರು ನಲ್ಪೇಯೆೌ ಕದಿರ್ಮುಲೈ 

ಶುನೈತ್ತು, ಇಲಂಗೈ 
ವನ್ನಿಯೆ ಇಡುಂಬೈ ತೀರ ಕಡುಂಗಣೈ ತುರಂದ ಎನ್ನೈ 

ಕೊಮ್ಟೈ ಮಾಯ್ ಮಹಳಿರ್ ಕೊಂಗೈ ಕಂಂಕುಮಂ 

ಕಣುವಿಪೋನ್ಹ 

ತೆರ್ಯವನೀರ್ ಕಮಟುನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿಕೂಡತ್ತಾನೇ 
॥೨॥ 

(ಕವ್ಮೆ 4) ಬಾಯಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಾಡಂಬರ ಮಾಡುವವಳೂ (ವಾಳ್ಎಯಿರಂ) ' 

ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಹರಿತವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನಳ್ಳವಳೂ (ವಲ್ 
ಪೇಯ) ಕಠಿಣವಾದ ಮಂನಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳವಳೂ ಆದ ಪೂತನಿಯ (ಕದಿ೦್ಮುಲೈ) 

ವಿಷಾನಲದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುವ ಮೊಲೆಯನ್ನು (ಶುವೈತ್ವ). ಹೀರಿ ಉಂಡವನೂ, 

(ಇಲಂಗೈವವ್ಳಿ ಯ) ಲಂಕಾಪುರಿಗೆ ಉಂಟಾದ (ಇಡುಂಬೈ) ಆ ಲಂಕೆಯೇ ಸಹಿಸ 

ಲಾಗದಂತಹ ಕೇಡು (ತೀರ) ತೊಲಗಿಹೋಗುವಂತೆ (ಕಡುಂಗಣೆ ೈ) ಕ್ರೂರವಾದ 

ಬಾಣಗಳನ್ನು (ತಂರಂದ) ಆ ಲಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದವನೂ ಆದ (ಎ೯ದೈ) 

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಣದವನು ಯಕಾವ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ-(ಕೊವ್ಚೈ ವಾಯ್ 

. ಮಹಳೀರ್) ತೊಂಡೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಯಿಯಂನ್ನುಳ್ಳ, ಹೆಂಗಸರು (ಕೊಂಗೈ 

ಕುಂಕುವಂಂ ಕಟುವಿ) ತಮ್ಮಾ ಸ್ತನತಟಗಳಿಂದ ಕುಂಕುವು ಲೇಪವನ್ನು 

ತೊಳೆಯಲು (ಪೋನ್ಕ) ಅದರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಹರಿಯಂವಂತಹ (ತೆಯ್ವಂ 

ನೀರ್) ದಿವ್ಯವಾದ ತೀರ್ಥವು (ಕವಂಟುಂ) ಸಂವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವ 

(ನಾಂಗೈ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನೇ) ನಾಂಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಣಿ 

ಕೂಡತ್ತಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ, 
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ತನಗೂ ತನ್ನ ದೇವಿಯಾದ ವೈದೇಹಿಗೂ ಬಂದ ಆಪತ್ತನ್ನು ಸ್ವಾವಿಂ 

ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾನಂ ಅನಂಭವಿಸುವಂತೆ ಉಪಕಾರ ವಾಡಿದವನು 

ಆ ಪ್ರಭಂ. ಯಶೋದೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಆ ಪೂತನಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ಧ 

ಮಾಡಂತ್ತಾ ಬಂದಳಂತೆ. ವಿಷಾನಲದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸಂವಂತಿದ್ದ ಅವಳ ಸ್ತನವನ್ನು 

ಪಾನವರಾಡಿ ಅವಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಂಡ ಅವನಂ. ದುರ್ವರ್ಗವಾದ 

ರಾಕ್ಷಸಜಾತಿ ತಪ್ಪದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಆ ಲಂಕೆ--ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾವು ತಪ್ಪದೆ 
ಇರಂತ್ತಿರಂವ ಹಾಗೆ. "ಸಂತಮೇನಂ ತತೋ ವಿದಂ;' ಎಂಬಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವಸ ಭೂತರಾದವರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ 

ಸಹ ಆ ಲಂಕೆ "ನೇಯಂಮಸ್ಸಿ ಪುರೀ ಲಂಕಾ' ಎಂಬುವಂತೆ ರಿಕ್ಷವಾದ ಸ್ಥಲವೆನ್ನು 

ವಂತಿದ್ದಿ ತಂತೆ. ಲಂಕೆಗೆ ರಾವಣನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಂದ ದುಃಖ ಹೋಗುವಂತೆ 

ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ವಣಡಿದ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ 

ತಿರಂಮಣಿಕೊಡತ್ತಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ 

ಮಾಕೊಲ್ಲಳ ಮಡಂಗಚ್ಚೆತ್ತು ಮರುತು ಇರನೆಡಂದು, 
ನನ್ ಶಾಳ್ 

ಶೇ ಕೊಟಲ್ ಶಿತೈತ್ತು ಸಿನ್ನೈಶೆನ್ಹಿ ತೋಳ್ ಪುಣರ್ನ್ನ ಎನ್ನೈ 
ನಾ ತೊಟುಲ್ ಮಕೈವಲ್ಲಾಂ್ಹಳ್ ನಯೆಂದು ಆರಂ. 

ಹಯೆನ್ನವಣ್ಣೈ 
ತೀ ತೊಟೂಲ್ ಸಯಿಲುನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿ ಕೂಡತ್ತಾನೇ 

HAN 

(ವರಾ) ಅಶ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ಅಸುರನ (ತೊಟ್ಲ್ ಮಡಂಗ) 

ಪರಾಕ್ರವಂ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳೆಲ್ಲಾ ಆಡಗುವಂತೆವಕಾಡಿ ಆ ಅಸಂರನನ್ನು, (ಶೆತ್ತ) 

ಸಂಹರಿಸಿದವನೂ, (ವಂರುದಂ ಇರ ನಡಂದಂ) ಅಜನ ವೃಕ್ಷಗಳು ವಂಂರಿದಂ 

ಬೀಳುವಂತೆ ನಡುವೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಾ ನಡೆದವನೂ, (ವಲ್ತಾಳ್) ಬಲಿಷ್ಠ 

ವಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳ (ಶೇ) ಸಪ್ತವ್ಪಷಭಗಳ (ತೊಟ್ಲ್ಶಿತೈತ್ತು) ವ್ಯಾಪಾರ ' 
ವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ (ಹಿನ್ನೆ ಶೆವ್ವಿಶೋಳ್ ಪುಣರ್ನ್ಮ) ನಪ್ಪಿನ್ಸೈಪಿರಾಟ್ಟಿಯ 

ಚೆಲುವಾದ ತೋಳುಗಳೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಹೊಂದಿದವನೂ ಆದ (ಎನ್ನೈ) 

ನಮ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ (ನಾ ತೊಟ್ಲ್) ನಾಲಗೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ 
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ವಾಗುವಂತೆ (ಮರೈವಲ್ಲಾರ್ಹಳ್) ವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದವರೆಂ 

(ನಯಂನ್ನಿ ಆರಂ ಪಯಂದಂ) ಇಚ್ಛೆಯೊಡನೆ ಧವರ೯ಗಳನ್ನು ಅನಂಷ್ಕಿಸಿ 

(ವನ್ ಕೈ) ಉದಾರವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ (ತೀತೊಲೌ್ಲ್) ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 

(ಪಯಿಂಲಂಂ) ಎಡೆಬಿಡದೆ ವಣಡುತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನ) 

ತಿರುನಾಂಗೂರಿನ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನ' ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 

ಕೇಶಿವುಥನನೂ ಉದಾರನೂ ಆದ ಸ್ವಾಮಿಂ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯನ್ನು 

ಕಲಿಯಂತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮುರಿದಂ ಬೀಳುವಂತೆ 

ನಡೆಯನ್ನು ಕಲಿತನಂತೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಪ್ತ 

ವೃಷಭಗಳನ್ನು ಅನಾಯಕಾಸದಿಂದ ಸ್ವಾವಿಂ ನಿರಸನವಣಡಿದ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 

ವೇದವಿದಗ್ರೇಸರರು ಆದರದಿಂದ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಕಾನವಕಾಡುವರು. ಭಗವತ್ನಾರ 

ತಂತ್ರ್ಯಜ್ಞಾ ಸವುಳ್ಳವರು ಅವರು. ಅನೃಶಂಸ್ಯಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ಲೋಕೋಜ್ಜೀ 

ವನಕ್ಕಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಅನಂಹ್ಕಿಸುವರವರು. ಆ 

ಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಅನಂಷ್ಕಾನವೂ ಯಾತ್ರೆಯಾದ ಹಾಗೆ 

ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ಸಹ ಆಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿರೋಧಿನಿರಸನ ವಕಾಡಂವುದು 

ಯಜಾತ್ರೆಯಣಗಿರುವಂತಿದೆ. 

ತಾಂಗ ಅರು ಶಿನತ್ತು ನರ್ನತಾಳ್ ತಡಕ್ಕೈ ಮಾಮರುಸ್ಪವಾಂಗಿ 

ಪೂಂಗುರುನ್ನು ಒಶಿತ್ತು ಪುಳನಾರ್ಯಸಿಳನ್ನು ಎರುದು 

ಅಡರ್ತ್ತ ಎನ್ದೈ 

ನಮಾಂಗನಿ ನುಹರ್ನ್ನ ಮಂದಿ ನಂದು ವಂಡಿರಿಯೆ ಮಾಟಕ್ಕೆ 

ತೀರ್ಮಕನಿ ನುಹರು ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನೇ 
॥೪॥ 

(ತಾಂಗ ಆರುಶಿನತ್ತು) ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲಾಗದ ಕೋಪವನ್ನುಳ್ಳುದೂ, 

" (ವನ್ತಾ೪*) ತಂಂಬ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾಲಂಗಳನ್ನೂಳಲ್ಲಿ ದೂ, (ತಡಕ್ಕ) ದೊಡ್ಡ 

ಸೊಂಡಿಲನ್ನುಳ್ಳುದೂ ಆದ(ವಕಾ)ಕುವಲಯಕಾಷೀಡವೆನ್ನುವ ಆನೆಯಂ(ಮರಂಪ್ಪೃ 

ವಾಂಗಿ) ದಂತವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದವನೂ, (ಪೂಕುರಂಂದು ಒಶಿತ್ತು) ಹೂ 

ಬಿಟ್ಟ ಕುರಂಕ್ಕತ್ತಿವುರವನ್ನು ವಖರಿದು ಹಾಕಿದವನೂ, (ಪುಳವಾಯ್ 
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ಪಿಳಂದು) ಬಕಾಸುರನ ಬಾಯನ್ನು ಸೀಳಿದವನೂ, (ಎರಂದು ಅಡರ್ತ) ಸಪ್ತ 
ವೃಷಭಗಳ ಬಲವನ ಿ ಡಗಿಸಿದವನೂ ಆದ (ಎನ್ನೈ) ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾವಿಂಯಖ ಎಲ್ಲಿರಂ 

ತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ (ವಣಕನಿ) ವಕಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು (ನುಹರ್ನ್ಹ ಮಂದಿ) 

ಭಂಜಿಸಿದ ಕಪಿಗಳು (ವಂದು) ಆ ವಣಾವಿನ. ಮರದಿಂದ ಬಾಳೆಯ ಗಿಡವನ್ನೂ 

ಬಂದಂ ಸೇರಿ (ವಂಡಂ ಇರಿಯ) ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭೃಂಗಗಳು ಚದುರಿಹೋಗುವಂತೆ 

(ತೀವರ್ ವಾಲಕ್ಕಿಕನಿ) ವಂಧುರವಾದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು ಗಳನ್ನು (ನಂಹರುಂ) 

ಭುಜಿಸುವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿಕೂಡತ್ತಾನೇ) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ 

ತಿರುವುಣೀಕೂಡವೆಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ, 

ತನಗೂ, ನಪ್ಪಿನ್ನೈಪಿರಾಟ್ಸಿಗೂ ಇದ್ದ. ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿರಸನ 
ಮಾಡಿದುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧುರಾನಗರಿಯ ಸ್ರೀಗಳಿಗೆ ಒದಗಿದವಿಪತ್ತನ್ನೂ 

ಪರಿಹಾರ. ವಾಡಿ ಉಪಕಾರಕನಾದುದನ್ನು ಅನಂಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಶ್ರಿತರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲ್ಲದೆ ಜೇರೆಯಕಾವುದ 

ರಿಂದಲೂ ಹೇಗೆ ಅವನು ಹೊತರ್ತಿಕಳೆಯಲಾರನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ರುವವರೂ ರಸಾನಂಭವದಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯು 

ವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವರಂತೆ. 

ಕರುಮಹಳ್ ಇಲಂಗೈಯಾಟ್ಬಿ ಪಿಲಂಕೊಳ್ ವಾಂೆತ್ತಿರಂದು, 

ತನ್ಮೇಲ್ 

ನರುಮುನಳ್ ಶೆನಿಯೆಂಂ ಮೂಕ್ಕುಂ ವಾಳಿನಾಲ್ ತಡಿನ್ನಎನ್ನೆ 4 

ಸೆರುಮಹಳ್ ಸೇದೈ ಮಂಗೈ ಕನ್ನೊಡುಂ ಸಿರಿವಿಲಾದ 

ತಿರುಮುಹಳ್ ಮರುವುನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನೇ 

॥೫॥ 

(ಕರುವಂಹಳ್) ಚಂಡಾಲಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ತುಂಬ. ಕೆಳಗಿನ ಕುಲದವಳಾಗಿ (ಇಲಂಗೈ 

ಯಕಾಟ್ಟಿ) ಲಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಚಲಾಯಿಸುವವಳೂ, (ಪಿಲಂಕೊಳ್ 

ವಾಯ್ತಿರಂದು ತನ್ಮೇಲ್ ವರಂವಂವಳ್) 'ಗುಹೆಯಂಶಿರಂವ ಬಾಯನ್ನು 

ತೆರೆದುಕೊಂಡು. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರವಿಂಸಿಬಂದವಳೂ ಆದ. ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ 

(ಶೆವಿಯುಂ ಮೂಕ್ಕುಂ) ಕಿವಿಯನ್ನೂ ಮೂಗನ್ನೂ (ವಾಳಿನಾಲ್ ತಡಿನ್ನಎನ್ನೈೈ) 
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ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ ನಮ್ಮಸ್ಥಾ ವಿ ಎಲ್ಲಿರುವನೆಂದರೆ--(ಪೆರುಮಹಳ*) 

ಹಿರಿಮೆಯಂನ್ನುಳ್ಳೆ ಕೈವಳೂ (ಪೇದೈ) ಆಶ್ರಿತರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅರಿಯದವಳಾಗಿರು 

ವಳೂ ಆದ (ಮಂಗ). ಭೂದೇವಿಯೂ (ತಿರುಮಹಳ್) ಶ್ರೀದೇವಿಯೂ 

(ತನ್ನೊಡುಂ ಪಿರಿವುಇಲಾದ)ತನ್ನ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಂಕ್ಷಣವೂ ಇರಲಾರದವರಾಗಿ 

(ಮರುವುಮ್) ತನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಇರಂತ್ತಿರುವರೂ ಆದ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರು 

ಮಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನ್) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಣಿಕೂಡವೆಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ದಲ್ಲಿಯೇ. 

ರಾವಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳಾದಂದರಿಂದ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಲಂಕೆ 

ಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಿದ್ದಳಂತೆ. ತನ್ನೊಡನೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಇರುವ . 
ಅನನೈಯರಾದ: ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದಂದರಿಂದ ತನ್ನಮೇಲೆಯೇ 
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. "ನನಗೆ ಎದುರಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದ ಅವಳ ದುವಾ 

ನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ. ಅವಳ ಕಿವಿಮೂಗುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿಸಿದನವನು. 

ಶ್ರೀಭೂಮಿದೇವಿಯೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯೊಡನೆ ನಿತ್ಯವಾಸ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಿತರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಇವರು ಎಂದೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, 

ದಯಕಾಕ್ಷವಣದಿಗುಣ ಪ್ರಚುರರಾಗಿರಂವವರು ಇವರಂ. ಆಶ್ರಿತರ ದೋಷ 

ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮವಲ್ಲಭನೂ ಎಣಿಸದಂತೆ ಅವನ ಮನವನ್ನು ಒಲಿಸಂವರಿವರು. 

ಇವರೂ ಆದರಿಸಿ ಬಂದಂ ನೆಲಸಿರುವರು ಈ ತಿರಂವಂಣಿಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. 

ಕೆಂಡೈಯೆಂಂ ಕುರಳುಂ ಪುಳ್ಳುಂ ಕೇಖಲುಂ ಅರಿಯೆಯಂ ಮಾವುಂ 

ಅಂಡಮುಂಂ ಶುಡರುಂ ಅಲ್ಲಾ ಆತ್ತಲುಂ ಆಯೆ ಎನ್ನೈ 

ಒಣ್ ತಿರಲ್ ತೆನ್ನನ್ಓಡ ನಡಅರಶು ಓಟ್ಟಿಂ ಕಂಡ 

ತಿಣ್ತಿರಲಾಳೆರ್ ನಾಂಗೂರ್ ಶಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡೆತ್ತಾನೇ ॥೬॥ 

(ಕೆಂಡೈಯುಂ) ವಂತ್ಸ್ಯವೂ (ಕುರಳುಂ) ವಾಮನನೂ (ಪುಳ್ಳುಂ) ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯೂ 

(ಕೇಟಿಲುಲಿ ವರಾಹನೂ, (ಅರಿಯಯಂ) ನರಸಿಂಹನೂ, (ವಕಾವುಂ) ಹಯ 

ಗ್ರೀವನೂ ಆಗಿ ಅವತರಿಸಿದವನಾಗಿ (ಅಂಡಮಂಂ) ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೂ ,(ಶಂಡರಂಂ) 

ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರುಗಳೂ (ಅಲ್ಲಾಆತ್ತಲಂಂ) ಮತ್ತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ವಸ್ತುಗಳೂ (ಆಯ) ತಾನೇ ಆಗಿರಂವ (ಎನ್ನೈ) ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯು ಯಾವ 
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ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವನೆಂದರೆ(ಒಣ್ತಿರಲ್) ಅಧಿಕವಾದ ಬಲವನ್ನುಳ್ಳ (ತೆನ್ನನ್) 

ಪಾಂಡ್ಕರಾಜನಂ (ಓಡ) ಸೋತು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ (ವಡಅರಶು) ಪಾಂಡ್ಕ 

ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಚೋಳದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಸಾದ ಚೋಳನನ್ನೂ (ಓಟ್ಟಂ 

ಕಂಡ) ಸೋತು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ (ತಿಣ್ ತಿರಲಾಳರ್) ಮಹಾ : 

ಬಲಿಷ್ಠರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನ್) ನಾಂಗೂರಿ 
ನಲ್ಲಿರುವ ತಿರಂವಂಣಿಕ್ಕೂಡ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ. 

ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯನೇಕ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನಾದ ಆ ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ 

ಪ್ರದನೇ ತಾನೇ ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಆ ನಿಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಂ 

ವಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

“ಯದ್ಯದ್ಧಿಭೂತಿಮತ್ ಸತ್ಯ ಶಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಚ್ಛಿ ತವಾದ ಪದಾರ್ಥ 

ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಎಂದಂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಇರುವವನು ಅವನು. ಆ 

_ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸು 

ವಂತಹವರಾಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಅನ್ಯಾಯಮಾಡಿ ಭಗವದ್ ದ್ವೇಷಿಗಳಾದವರು ಹೀಗೆ 

ಪರಾಜಿತರಾಗುವರು. ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸಿ ವಾಡಬೇಕುದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ 
ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ಟೋತ್ತವಂರೇ ವರಾಡಬಲ್ಲವರಾದರು. 

ಕುನ್ರಮುಮು್ ಮಾನುಂ ಮಣ್ಣುಂ ಕುಳಿರ್ಪುನಲ್ 

ತಿಂಗಳೋಡು 
ನಿನ್ರ ನೆಮ್ ಶುಡರುಂ ಎಲ್ಲಾಸನಿಲೈಹಳುಂ ಆಯೆನೆನ್ನೈ 

ಮನ್ರಮುವಾ್ ನಯೆಲುಂಕಾವುಂ ಮಾಡನುಂ 

ಮುಣಂಕೊಂಡು, ನಿಂಗುಂ' 

ತೆಪ್ರಲ್ ನಂದುಉಲವುಮ್ ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುಮುಚಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನೇೇ ॥೭॥ 

(ಕುನ್ರಮುಂ) ಬೆಟ್ಟಗಳೂ, (ವಾನಂಂ) ಆಕಾಶವೂ, (ಮಣ್ಣುಂ) ಭೂಮಿಯೂ, 
(ಕುಳಿರ್ಪುನಲ್) ಶೈತ್ಯಸ್ಥಭಾವದ ಜಲವೂ (ಶಿಂಗಳೋಡು ನಿನ್ರವೆವರ್ 

ಶುಡರೆಂಂ) ಚಂದ್ರನೂ, ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಸೂರ್ಯನೂ (ಅಲ್ಲಾ ನಿಲೈಹಳಂಂ) 

ಮತ್ತೆ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ (ಆಯ) ತಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತಿ 
ರುವ (ಎನ್ನೈ) ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವಿಂಯು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಂವನೆಂದರೆ (ಮನ ್ರೈ 



೧೦೬ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ವಂಂಂ) ದೊಡ್ಡ ಬೀದಿಗಳೂ (ವಯಲುಂ) ಗದ್ದೆಗಳೂ (ಕಾವುಂ) ತೋಟಗಳೂ 

. (ಮಾಡಮುಂ) ವರಾಳಿಗೆ ಮನೆಗಳೂ (ಎಂಗುಂ) ಎಂಬುವ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ತೆನ್ರಲ್) ತೆಂಕಣಗಾಳಿಯು (ಮಣಂಕೊಂಡು) ಪರಿಮಳವನ್ನು 
ಹರಡಿಕೊಂಡು (ವಂದು ಉಲವುಂ) ಬಂದು ಬೀಸುವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ 

ತಿರುಮಣಿಕೂಡತ್ತಾನೇ) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುವಂಣಿಕೊಡವೆಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ದಲ್ಲಿಯೇ. 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶಃರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ವನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವನ್ನೂ, ಸರ್ವವೂ 
ಆವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವವೂ ಅವನಿಗೆ 

ಶರೀರವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ 

ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಉದ್ಧೋಷಿಸ ಸುವುದಕ್ಕೆ ನುಗಂಣವಾಗಿಯೇ 

ಇದೆ ಈ ನಿರೂಪಣೆ. ಚೇತನರಿಗೆ ಭೋಗ [ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನ 

ಗಳನ್ನು ವಾಡಿಕೊಡುವಂತವ ಬೆಟ್ಟಗಳೂ, ಅದಕ್ಕವಕಾಶಕೊಡುವ ಆಕಾಶವೂ 

ತಂಪನ್ನು ೦ಟಂವಕಾಡಂವ ಜಲವೂ, ಶಾಖ ಕೊಡುವ ಅದಿಶ್ಯನೂ, ಚೇತನರ 

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುರುತಾದ ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ವಕಾಡಂವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ- 
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಂ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ 

ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬೀಸಂವ ಗಾಳಿ ಪರಿಮಳವನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ 

-ಹರಡುವುದಂತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ್ಹದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವನ ಆ 

ಸರ್ವಶರೀರಿಯೂ, ಸರ್ವನಿರ್ವಾಹಕನೂ ಆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಶಂಗೈಯೆುಂ ತುಣಿವ್ರಂ ಪೊಯೆಯ್ಯಂ ಮೈಯ್ಯ 0 ಇತ್ತರಣಿ 
, ಓಮಂ್ಬನಂ್ 

ಪೊಂಗಿಯೆನುಹಿಲುಂ ಅಲ್ಲಾಪೊರುಳ್ಹಳುಂ ಆಯೆ ಎಸ್ಸೈ 

ಹೆಂಗಯೆಂ ಉಹುತ್ತ ತೇರಲ್ ಸರುಹಿಯೆ ನಾಳ್ಳಿ ಸಾಯ 
ಶೆಮಕಯಲ್ ಉಹಳುಂ ನಾಂಗೊರ್ 

ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡೆತ್ತಾ ಸ: ॥೮॥ 

(ಶಂಗೈಯುಂ) ಸಂದೇಹವೂ (ತುಣಿವುಂ) ನಿಶ್ಚಯವೂ (ಪೊಯ್ಮುಂ) ಅಸತ್ಯವೂ 

(ಮೆಯ್ಯುಂ) ಸತ್ಯವೂ (ಇತ್ತರಣಿ ಓಂಬುಂ) ಈ ಭೂವಂಂಡಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ 



ತೊಮ್ಮಖ್ಬಡೆ * ೧೦೭ 

(ಪೊಂಗಿಯ ಮಂಹಿಲುಂ) ಹರಡಿರುವ ಮೇಘಗಳೂ (ಅಲ್ಲಾ ಪೊರಂಳ್ಹಳಂ೦) 

ಮತ್ತೆ ಇರಂವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ (ಆಯ ಎಸ್ಸೈ) ತಾನೇ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಿರುವ . 

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯಂ ಯಣವ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ... (ಪಂಗಯಂಂ ಉಹಂತ್ತ 
ತೇರಲ್) ತಾವರೆ ಹೂವು ಉಕ್ಕಿಸಿಹರಿಸಿದ ಮಕರಂದವನ್ನು (ಪರುಹಿಯವಾಳ್ಕೆ) 

ಪಾನಮಾಡಿದ ವಾಳ್ಳೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು (ಪಾಯ) ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೂ 

ಹಾಯ್ದ ವಿಹರಿಸಲು (ಶೆಮ್ಕಯಲ್) ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣಮೀನುಗಳಂ 

(ಉಹಳುಂ) ಚಿನಮ್ಮುವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರಂವಂಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನೇ) 

ನಾಂಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿರಂಮಣಿಕ್ಕೂಡವೆಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ. 

ಸ್ವೇತರ ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿರಂ 

ವಾಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಂದೇಹಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ವಿನಶ್ಯತಿ” 

ಎಂಬಂತೆ ವಿನಾಶಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. "ವ್ಯವಸಾಯಣತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿರೇಕಾ' 

ಎಂಬಂತೆ 8ಲವರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ನಿಶ್ಚಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನ ನಿರಪೇಕ್ಷ 

ವಾಗಿ ಅಹಿಶವಾದ ಅನೃತವನ್ನು ಕೆಲವರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಿತರೂಪವಾದ 

ಸತ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಮೇಘಗಳು ವರ್ಷಿಸಂವ 

ದೈವಿಕವಾದ ವೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ; ಮುಗಿದಂಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಚೇತನ ಕವರ್ಕಾನುಸಾರಿಯಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ 

ವನ್ನೂ ನಿರ್ವಾಹಮಾಡುವ "ಸರ್ವನಿಯಂತಾ' ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರವಿಂದ 
ದಿಂದ ಸ್ರವಿಸಿದ ವಂಕರಂದ ಪಾನವಕಾಡಿದ ದೊಡ್ಡಮೀನು ಆ ವಂದದಿಂದ 

ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೂ ಹಾಯಲು ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 

ಚಿವಂದ್ಮತ್ತ ವಂತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. 

ಪಾನಮುಂ ಅರಮುನತ" ನೀಡುಂ ಇನ್ಬವಂಂಂ 
ತುನ್ಸನ್ನತಾನುಂ 

ಕೋನಮುಂ ಅರುಳುಂ ಅಲ್ಲಾ ಕ್ಕುಣಂಗೆಳುಂ ಆಯೆ ಎನ್ನೈ 

ನೂವರಿಲ್ ಎಂಗಳ್ಮೂರ್ತಿ ಇನನೆನ ನುನಿನರೋಡು 
ತೇವರ್ ನಂದಿರೈಂಜುಂ ನಾಂಗೊರ್ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನೇ 

ಶಿ ॥೯॥ 



೧೦೮ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

(ಪಾವಮುಂ ಅರೆಮಂಂ) ಪಾಪವೂ ಪುಣ್ಯವೂ, (ವೀಡುಂ) ಮೋಕ್ಷವೂ 

(ಇನ್ಸಮಂಂ) ಸುಖವೂ (ತುನ್ಸಂತಾನುಂ) ದುಃಖವೂ (ಕೋವವಂರಿಂ ಅರುಳಂಂ) 

ಕೋಪವೂ ಅನಂಗ್ರಹವೂ, (ಅಲ್ಲಾ ಕುಣಂಗಳುಂ) ಮತ್ತೆ ಇರುವ ಸತ್ತ 

ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳೂ (ಆಯ) ತಾನೇ ಆಗಿರುವ (ಎಸ್ಮೈ) ನಮ್ಮ 

ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲಿರುವನೆಂದರೆ-(ವಯೂವರಿಲ್ ಎಂಗಳ್ಮೂರ್ತಿ) ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯು (ಇವನ್ಎನ) ! ಈ ವಿಷ್ಣುವೇ 

ಎಂದು ತಿಳಿದು (ಮಂನಿವರೋಡು ತೇವರ್) ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ದೇವತೆಗಳೂ 

(ವಂದಂ ಇರೈಂಜುಂ) ಬಂದು ನಮಿಸುವಂತಹ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿ 

ಕೂಡತ್ತಾನ್) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರಂಮಣಿಕ್ಕೂಡವೆನ್ನುವ ದಿವ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರವೇ. 

ನಿಷಿದ್ಧಾನುಷ್ಕಾನ, ವಿಹಿತಾನುಷ್ಮೂನ, ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪ 
ಯೋಗಿಯಾದ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಅನಾತ್ಮಗಂಣಗಳಂ 

ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ನಿಯಕಾಮಕನಾಗಿರುವವನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ 

ಅನುಸಂಧಾನ ವಣಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾ, 

ತನ್ನರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಂವವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 

ತೋರುವ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವಪುಚುರರಾದ ನವಂಗೆ ಇವನೇ 
ಆಶ್ರಯಣೀಯನೆಂದು ಸನಕಾದಿಗಳೊಡನೆ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಂ 

ಬಂದು ಅಶ್ರಯಿಂಸಂವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಈ ದಿವೃಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಲ ಬಂದರ 

ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆ. 

ತಿಂಗಳ" ತೋಯೆ ಮಾಡ ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿ 

ಕ್ಯೂಡತ್ತಾನೈ 
ಮಂಗೈಯೆರ್ ತಲೈನನ್ ವಣ್ತಾರ್ ಕಲಿಯೆನ್ 

ಮಾಯೊಲಿಹಳ್ನೆಲ್ಲಾರ್ 
ಪೊಂಗುನೀರುಲಹಂ ಆಣ್ಣು ಪೊನ್ಉಲಹಾಣ್ನು ಪಿನ್ನುಂ 

ವೆಂಗದಿರ್ ಪರಿದಿವಟ್ಟಿತ್ರೂಡು ಪೋಯ ವಿಳೆಂಗುವಾರೇ ॥೧೦॥ 



ತೂಮ್ಮುಡೈ ೧೦೯ 

(ತಿಂಗಳಿತೋಯಂ) ಚಂದ್ರವಂಂಡಲವನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿರಂವ (ಮಾಡಂ) : 

ಮಾಳಿಗೆ ಮಂನೆಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ (ನಾಂಗೂರ್ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡತ್ತಾನೈ) ನಂಂಗೂರಿ 

ನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡವೆನ್ನುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿರುವ ಸ್ವಾವಿಂಯ 

ವಿಷಯವಾಗಿ (ಮಂಗೈಯರ್ತಲೈವನ್) ತಿರಂಮಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ 

ನಿರ್ವಾಹಕರೂ, (ವಣ್ತಾರ್) ಸುಂದರವಾದ ವರಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವರೂ 

ಆದ (ಕಲಿಯನ್ವಾಯ್) ತಿರುಮಂಗೈ ಆಟ್ವಾರ್ರವರು ಹಾಡಿ ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದ 

(ಒಲಿಹಳ್ವಲ್ಲಾ ರ್) ಈ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಓದಬಲ್ಲವರು (ಪೊಂಗುನೀರ್ 

ಉಲಹಂ) ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಂತ್ರುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಲೋಕವನ್ನು (ಆಣ) 

ಆಳಿ ಅದರನಂತರ (ಪೊನ್ಉಲಹುಆಣ್ಣು) ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ 

(ಏನ್ನು) ಅದಕ್ಕೂಮೇಲೆ (ವೆರ್ಮೆಕದಿರಪರದಿವಟ್ಟತ್ತೂಡುಪೋಯ್) 
ಸಂಡಂವ ಕಿರಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯನ ಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆ ವಕಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಹೋಗಿ (ಎಳಂಗುವಾರ್) ಪರವಂಪದದಲ್ಲಿ ಬಾಳಂವವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ತಿರನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಣಿಕ್ಕೂಡವೆಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾವಿಂ 

ಯನ್ನು ಕುರಿತಂ ತಿರಂವಂಗೈಯುಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರೂ, ತಮ್ಮನ್ನು 

ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಪಾವನತಮಂವಾದ ಪಾದ 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳವರೂ, "ಕಲಿಕನ್ರಿ' ಎಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನುಳ್ಳವರೂ ಆದ ಆಟ್ವ 
ರ್ರವರಂ ಹಾಡಿದ ಈ ವಾಜ್ಮಯ ಶಬ್ದಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲವರಂ ಈ 

ಲೋಕವನ್ನಾಳಿ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂಮೇಲೆ ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲ 

ವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಚಿರಾದಿ .ವಕಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರವಂಪದವನ್ನು 

ಸೇರಿ ಸ್ವಸ್ಥರೂಪಾವಿರ್ಭಾವ ಹೊಂದಿ ಉಜ್ವಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನು 

ಸರ್ವನಿರ್ವಾಹಕ, ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಪ್ರದ ಎಂದ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕನಂಸಾರವಾಗಿ 
ಆಯಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯಾ ಫಲಗಳನ್ನೂ 

ಅವನಂ ಕೊಡುವವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಭೇದವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಬೇರೆಬೇರೆ 

ಫಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, 



ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪೆತ್ತು--ಆರನೆಯ ತಿರುಮೊಟ್ 

ತಾವಳನ್ನು 

ಪ್ರವೇಶ 

ಭಗವಂತನ ವಿರಹವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದವರಾಗಿಯೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರಲು 
ಶಕ್ಕವಾಗದವರಾಗಿಯೂ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಉಪಾಯ 

ವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಆಟ್ವಾರ್ ಅವಧು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಬೇಗ ಫಲಿಸುವ 

ಉಪಾಯವನ್ನು ತಾನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು? ಅದಾದರೂ ಅವನನ್ನೇ 

ಉಪಾಯಂವಾಗಜೇಕೆಂದು ಬೇಡಂವುದೇ ತಾನೇ? "ತ್ವಮೇವ ಉಪಾಯ 

ಭೂತೋ ಮೇ ಭವ' ಎಂದು ಬೇಡಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ, "ಅಹಮಸ್ಮ್ಯಪರಾಧಾ 

ನಾವಣಲಯಂಃ ಅಕಿಂಚನಃ ಆಗತಿಃ' ಎಂದು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾನೇ ಉಪಾಯ) 

ನಲ್ಲವೆಂದೂ ತನಗೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಾಗಲಾರರೆಂದೂ ನಿವೇದಿಸಲಾ 
ಗುವುದಂ,. "ನನಗೆ ನಾನೂ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲ. ಬೇರೆಯಾರೂ ನನಗೆ :ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ, 

ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕ' ಎಂದು ತಿರುಕ್ಯಾವಳಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ 

ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 
"ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಚೇಷ್ಟಿತಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಾಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ: 

ನಮಗೆ: ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ'--ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು 

ಅವನ ಅನಂಗ್ರಹ ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಂವಂತೆಯೂ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ 

ಅವನ  ಉಪಾಯಭಾವದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ ಅವನನ್ನೇ 

ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ರವರಂ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ 

ಉಪಾಯ ಭಾವವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, 

ತಾನಳನ್ನು ಉಲಹಂ ಮುತ್ತವತ" ತಡಮಲರ್ 

ಪೊಯೌಹೈ ಪುಕ್ಕು 

ನಾವಳೆಂ ನನಿನ್ರು ಅಂಗು ಏತ್ತ ನಾಹತ್ತಿನ್ R 

ನಡುಳ್ಯಂ ತೀರ್ ತ್ತಾಯತ್ 



ತಾವಳನ್ನು [9 09) 

ಮಾನಳೆಂ ಹೆರುಹಿನುನ್ನು ಮರೈಯೆವರ್ ವಾಯು ನಾಂಗೈ ' 

ಕಾವಳೆಂಪಾಡಿಮೇ ಯೆ ಕಣ್ಣನ್ ಕಳ್ಳೆಕಣಣ ನೀಯೇ WOH 

(ಉಲಹಂ ಮುತ್ತಂ) ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ (ತಾವಳನ್ನು) ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನು 

 ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರಿದು (ತಡಂ ಮಲರ್ ಪೊಯ್ಹೈ) ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ 
ಹೂಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಟಾಕವೊಂದರಲ್ಲಿ (ಪುಕ್ಕು) ಇಳಿದು (ಅಂಗು) ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ 

ಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ (ನಾವಳಂ) ನಾಲಗೆಗೆ ಭೂಷಣಗಳಾದ ಶ್ರೀನಾವಂ 

ಗಳನ್ನೂ (ನವಿನ್ರು ಏತ್ತ) ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲು (ನಾಹತ್ತಿನ್ ನಡುಕ್ಕಂ 

ತೀರ್ ತ್ತಾಯ್-) ಆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದವನೇ, 

(ಮಾವಳಂ ಪೆರುಹಿ) ಅಪಾರವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕವಾಗಿ (ಮನ್ನ) ನೆಲಸಿರೆಂ 

ವಂತಹ (ಮರೆ ೈಯವರ್ವಾಟುಂ) ವೈದಿಕರಂ ಬಾಳುತ್ತಿರಂವಂತಹ ಸ್ಥಾನವಾದ 

(ನಾಂಗೈ ಕಾವಳಂ ಪಾಡಿಮೇಯ) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಕ್ಯಾವಳಂಬಾಡಿ . 

ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸವಣಡಂತ್ತಿರುವ (ಕಣ್ಣನೇ) ಕೃಷ್ಣನೇ 

(ನೀಯೇ ಕಳ್ಳೆ ಕಣ") ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು. 

ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆನೆ ತನ್ನನ್ನು . ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಂದೇ ? 

ಆ ಮೊಸಳೆ ರಕ್ಷಕನಾಯಿತೇ ? ಬಾಧಕವಾದುದು ರಕ್ಷಕವಾಗಲಾರದಂ. 
ಆ ಆನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ವಿಂಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಮೊಸಳೆಯ ಸ್ಥಾನ 

ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಕ್ಷಕರಿನ್ನಾರಂ ? 

ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಹೂಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಲೋಕ 
ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಲೆದಂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿದ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಇದೆ 

ಎಂಬುದನ್ನರಿಯದೆ ಅದನ್ನು. ಪ್ರವೇಶಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತಂ, ಆ ಆನೆ ನೀನು ಹೇಗೆ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನಾಯಕಾಸೇನ ಅಳೆದಂಕೊಂಡೆಯಟೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಳೆದಂ 

ಬಿಟ್ಟಿತು ಆಗ ಬೇರೆ ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣದ ಆನೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮವಾಸನೆಯಂ 

ಕಾರಣ ಜಿಹ್ಮೆಗೆ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾದ ಶ್ರೀನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ 

"ನಾರಾಯಣಾಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೇ', "ನಾರಾಯಣಾವೋ' ಎಂದರ 

ಆಕ್ರಂದಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣುಹೋಯಿಂತಂ.. ಅ ಗಜೇಂದ್ರನ ದಂಃಖವನ್ನೂ 
ಪರಿಹರಿಸಿದವನು ನೀನೇ ತಾನೇ! 



೧೧೨ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನ ತಿರಂಕ್ಕಾವಳಂಬಾಡಿಯಂಲ್ಲಿರುವ ವೈದಿಕರಂ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ 

ಕಂಡಂ ನಲಿಯಂವಂತೆ ವೇದೈಕ ಸವಕಾಧಿಗಮ್ಯನಾದ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ನಿತ್ಯ ವಾಸವಣಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ 

ಇರುವ ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕಂ.  "ವಕಾಮೇಕಂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ 

ವನು ನೀನೇ ತಾನೇ! 

ಮಣ್ಣಿಡನ್ನು ಏನಮಾಹಿ ಮಾನಲಿನಲಿತೊಲೈಸ್ಟಾನ್ 

ನಿಣ್ಣವರ್ ನೇಣ್ನಚ್ಜೆ ನ್ರು ನೇಳ್ವಿಯಿಲ್ ಕುಠೈಇರನ್ನಾಯೆ್ 

ತುಣ್ಣೆನ ಮಾತ್ತಾರ್ತನ್ಮು) ತೊಲೈತ್ತನರ* ನಾಂಗೈ ಮೇಯೆ 

ಕಣ್ಣನೇ ಕಾವಳನ್ ತಣ್ಸಾಡಿಯಾಂಯಸ ಕಳ್ಳೆಕಣ್ನೀಯೇ 

॥೨॥ 

(ಏನಂ ಆಹಿ) ಆದಿವರಾಹನಾಗಿ (ಮಣ್ ಇಡನೂ) ಅಂಡಭಿತ್ತಿಯಿಂದ ಭೂವಿಂ 

ಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿತಂದವನೂ, (ವಣವಲಿ ವಲಿ) ವಂಹಾಬಲಿಯ ಗರ್ವವನ್ನು 
(ತೊಲೈಪ್ಸಾನ್) ಹೋಗಲಾಡಿಸಂವಂತೆ (ವಿಣ್ಣವರ್ವೇಣ್ಣ) ದೇವತೆಗಳು 

ಯಾಚಿಸಲು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ (ವೇಲ್ವಿಯಿಲ್ ಶೆನ್ರು) ಆ ಮಹಾಬಲಿಯ 
ಯಾಗಭೂಮಿಗೇ ಹೋಗಿ (ಕುರೈ ಇರಂದಾಯ್) ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂದನ್ನು 

ಯಕಾಚಿಸಿ ಪಡೆದವನೂ ಆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, (ಮಾತ್ತಾರ*್ತಮ್ಮೈ) ಶತ್ರುಗಳನ್ನು 

(ತುಣ್ಣೆನ) ಶೀಘ್ರವಾಗಿ (ತೊಲೈತ್ತವರ್) ಜಯಿಸಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದವರು ಬಾಳಂ 

ತ್ತಿರುವ (ನಾಂಗೈಮೇಯ) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರಂವ (ಕಾವಳನ್ತಣ್ 
ಪಾಡಿಯಾಯ್ ಕಣ್ಣನೇ) ಕಾವಳಂಬಾಡಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಕಣ್ಣನೇ, 

(ನೀಯೇಕಳೈಕಣ್) ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು. 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಾವಿಂ 
ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ನಿಜ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನೆಂದರು. ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ವಾವಂನನಾಗಿ 
ಬಂದಂ ಆಪದ್ರಕ್ಷಣ ವಕಾಡಿದುದನ್ನು ಅನಂಸಂಧಾನವಕಾಡಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ 

ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. 



ತಾವಳನ್ನು ೧೧೩ 

ಕಾವಲಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಸಾಗರವೇ ಬಾಧಕವಾಗಿಹೋದಾಗ ನೀರಿಗೂ ಕೆಸರಿಗೂ 

ಕುಂದದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಂಡಭಿತ್ತಿ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ 

ತಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಮಹಾಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಔದಾರ್ಯವೆಂಬ ಗುಣ 
ವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಆ ಲೋಕನಾಥ ರಾವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ. 

ವಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನುಚ್ಚುನೂರು ವಾಡಿದ ಕಾರಣ ರಾವಣನ 
ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ 

ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊರೆಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಕೊಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಕೈಯನ್ನು ಅವನ 
ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಯಾಚಿಸಿದ. ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನಾದ ಅವನು ತನಗೆ 

ಕೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬೇಡಿದ. 

ಆ ಉಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನು 
ಅಪಾಯಕ್ಕೆ 'ಗಂರಿಮಾಡಿ ಆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವರಷ್ಟೇ ? 

ಆ ಊರಿನವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಂ 

ಸುಗ್ರೀವಮಹಾರಾಜನ ಹಾಗೆ, "ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ನೀನೇ 
ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಉರುತ್ತು ಎಜುವಾಲಿ ಮಾರ್ಪಿಲ್ ಒರುಕಣೆ ಉರುವ ಓಟ್ಟ 
ಕರುತ್ತುಡೈ ತಂಬಿಕ್ಕು ಇನ್ಬಕ್ಕದಿರ್ಮುಡಿ ಅರಶಳಿತ್ತಾಯತ್ 

ಪರುತ್ತೆಖು ಪಲವುಂಮಾವುಂ ಸಟಂ ವಿಲುನ್ನೊಯಹುನಾಂಗೈ 

ಕರುತ್ತನೇ ಕಾನಳನ್ನಣ್ ಹಾಡಿಯಾಯ್ ಕಳ್ಳಿಕಣ್ನೀಯೋ 

॥೩॥ 

(ಉರುತ್ತು) ಕೋಪಗೊಂಡು (ಎಟು) ಏದ್ದು ಬಂದ (ವಾಲಿಮಾರ್ಪಿಲ್) 

ವಾಲಿಯ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ (ಉರುವ) ನಾಟುವಂತೆ (ಒರಂಕಣೈ) ಒಂದು 

ಬಾಣವನ್ನು (ಓಟ್ಟೆ) ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವನನ್ನುವಧಿಸಿ (ಕರುತ್ತುಡೈತಂಬಿಕ್ಕು) 

ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಂವವನಾದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ (ಇನ್ಸಮ್) ಆನಂದ 

ಕರವಾದ (ಕದಿರ್ಮುಡಿ) ಪ್ರಕಾಶಯಂಕ್ತವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನೂ (ಅರಶಂ) 

ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ (ಅಳಿತ್ತಾಯರ್) ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನೇ, (ಪರಂತ್ರೆಟಂ ಪಲವುಂ 

ಮಾವುಂ) ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅಂಕುರಿಸುವ ಹಲಸಂ ಮತ್ತು ವಕಾವಿನ ಮರಗಳ 

(ಪಟುಮ್) ಹಣ್ಣುಗಳಂ (ವಿಟುನ್ನು ಒಟಂಹುಂ) ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಧು ಪ್ರವಾಹ 

8 
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ಪ್ರವಹಿಸುವ (ನಾಂಗೈ ಕಾವಳೆಂ ತಣ್ಪಾಡಿಯಾಯ3) ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 

ತಣ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ (ಕರುತ್ತನೇ) ಸಕಲ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಆದವನೇ, (ನೀಯೇ 

ಕಳ್ಳೆಕಣ್) ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಂ. 

ಮಲಿಯ ಬಲವನ್ನೂ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ವಕಾರ್ದವವನ್ನೂ ಕಂಡು "ಈ 

ರಾಮನು ರಕ್ಷಕನಾಗಬಲ್ಲನೇ'--ಎಂದು ಸಂದೇಹಿಸಿದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ 

ವಾಡಿದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂ 
ಕೂಗುವವರು ಯಾರು ?'-ಎಂದು ಅತಿಕೋಪದಿಂದ ಬಂದೆದುರಿಸಿದ 

ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಾಣವೊಂದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಧಿಸಿದ. ಆ 

ವಾಲಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಗಭಿಮತನಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ' 

ವಣಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮ. "ಶ್ರೀಮತಾ ರಾಜರಾಜೇನ ಲಂಕಾಯಕಾಂ ಅಭಿಷೇಚಿತಃ' 

ಎಂದು ಶುಕಸಾರಣರೆಂ ರಾವಣನಿಗೆ ವಿಭೀಷಣನ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರಷ್ಟೇ ? 

ಹಾಗೆ "ಸಂಗ್ರೀವಮೇವ ತದ್ರಾಜ್ಯೇ ರಾಘವಃ ಪ್ರತ್ಯಪಾದಯಂತ್'. 

ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳೂ ಶ್ರೀ ವಾಮನನ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದವಂತೆ, 
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು ಅವು. 

ಅಶಕ್ತನಂ ಶಕ್ತನನ್ನು ತಾನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಂತ್ತಾನೆ ? ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ 

ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. "ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮುನ್ಯಮುಹತ್ತು ಅರೆಕೃನ್ ಮಾಳೆನುಂಡಿಹಳ್ ಪತ್ತರುತ್ತು 

ನೀಲ್ತ್ತು ಆಂಗು 

ಅನೈಯನರ್ಕ್ಕು ಇಳ್ಳೆಯೆವರ್ಕೈೇ ಅರಶಳಿತ್ತರುಳಿನಾನೇ 

ಶುನೈಹೆಳಿಲ್ ಕಯೆಲ್ ಹಳ್ಪಾಯೆ ಶುರುಂಬುತೇನ್ 

ನುಹರುಂನಾಂಗೈ 

ಕನ್ಸೆಕಟಲ್. ಕಾವಳೆನ್ ತಣ್ಪಾಡಿಯಾಯಂ 

ಕಳ್ಳಿಕಣ್ನೀಯೇೇ ॥೪॥ 
(ಅರಕ್ಕನ್) ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪನಾದ ರಾವಣನಂ (ಮುಂನೈವಂಂಹತ್ತ್ರ್ರವಣಳ) ಯುದ್ಧ 

ರಂಗದಲ್ಲಿ ಧೃ ೈಸ್ತನಾಗುವಂತೆ (ವಮಂಡಿಹಳ್ಪತ್ತಾ ಅರುತ್ತುವೀರ್ತ್ತಾ) ಅವನ 

ಹತ್ತು ತಲೆಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ(ಆಂಗಂ)ಆ ಲಂಕಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ (ಅನೈಯಂ 



ಶಾವಳನ್ನು ೧೧೫ 

ವರ್ಕ್ಕು ಇಳ್ಳೆಯವರ್ಕ್ಕೇ) ಆ ರಾವಣನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಭೀಷಣನಿಗೇ (ಅರಶಂ 

ಅಳಿತ್ತರುಳಿ ನಾನೇ) ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದವನೇ, (ಶುನೈಹಳಿಲ್ 

ಕೆಯಲ್ಹಳ್ಪಾಯ) ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ಭಯಗೊಂಡು ಚಿವ್ಮಿ 

ಹೋಗುವಂತೆ (ಶುರುಂಂಬು ತೇನ್ ನುಹರುಂ) ಬಜ ie. 

ಸಂಭ್ರವಂದಿಂದ ಮಧುಪಾನ ವಕಾಡುವ ಜಾಗವಾದ (ನಾಂಗೈ) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿ 

ನಲ್ಲಿ (ಕನೈಕಟಲ್) ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದ (ಕಾವಳೆಂ ತಣ್ಪಾಡಿ 

ಯಕಾಯ್) ತಿರುಕ್ಕಾವಳಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ (ಫೀ ಕಳ್ಳೈಕಣ್) 

ನೀನೇ ನನಗೆ ಶರಣ್ಯ ನು. 

ವಾಲಿಯನ್ನು ವಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಯಯದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ 

ಹೋರಾಟವಾಡಿ ರಾವಣನನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ್ದು ದನ್ನು ಅನಂಸಂಧಾನ 
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. *ಪ್ರಾಣೇಭ್ಮೊ ಪಿ ಗರೀಯಸೀಂ' ಎಂಬಂತೆ ಇದ್ದ ಸೀತಾ 

ದೇವಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮನ್ನೂ ಅಗಲಿಸಿ ಮಹಾಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಆ ರಾವಣನ 
ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾವಿಂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. "ವಿಭೀಷಣಸ್ತು 

ಧವರ್ಕಾತ್ಮಾ' ಎಂದಲ್ಲವೇ ವಿಭೀಷಣನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಾಡಿರುವುದಂ. 
ಅವನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಎಂದರೆ--"ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ 
ವಾಡಂತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿರಂವವರ ಬಗೆಗೆ ಗಂಣ 

ಹೇಳುವವರಲ್ಲ. ದೋಷಾನಂ ಸಂಧಾನವನ್ನು ತಾನೇ ವಕಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ?' - 

ಎಂದು ಸವಕಾಧಾನ ಕಂಡಂಕೊಳ್ಳಬೇಕು. "ತಸ್ಕಾಹಮನಂಜೋಭ್ರಾತಾ'-ಎಂದು 

ತಾನೇ ಅವನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು. 

ದಂಂಬಿಗಳಂ ರೆಯೀಂಕರಿಸುತ್ತಾ ಮಧುಪಾನ ವಣಡಂವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬಿಡಂವುವೋ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಮತ್ಸ್ಯಗಳಂ ಗಾಬರಿ, 

ಗೊಂಡಂ ಚಿಮ್ಮುತ್ತವಂತೆ ಆ ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ. "ಏತದ್ವ _)ತಂವಂವಂ' ಎಂಬುವಂತೆ 

ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ  ವೀರಕಡಗವನ್ನು. ತೊಟ್ಟು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ಇರುವ 

ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಸಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ. 
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ಸಡನರವು ಉಜ್ಜಿತನ್ಮೇಲ್ ಪಾಯೆ್ನ್ನು ಸಲ್ನಡಂಗಳ್ 

ಶೆರ್ಯೆದು 

ಮೆಡವರೆಲ್ಮಂಗ್ಗೆ ತನ್ನೈನಾರ್ವಹತ್ತು ಇರುತ್ತಿನಾನೇ 

ತಡನರೈ ತಂಗು ಮಾಡ ತಹುಪುಹಟ್ ನಾಂಗೈಮೇಯ 

ಕಡವುಳೇ ಕಾನಳೆನ್ತಣ್ಸಾಡಿಯಾಯಾ್ ಕಳ್ಳೆ ಕಣ್ನೀಯೇ 
೩೫% _ 

(ಪಡವರವು ಉಚ್ಚಿತನ್ಮೇಲ್) ಹರಡಿದ ಹೆಡೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ 
ಮೇಲೆ (ಪಾಯರ್ನ್ನಿ) ಕುದಿದು (ಪಲ್ನಡಂಗಳ್ ಶೆಯ್ದು) ಅನೇಕ 

ಬಗೆಯಾದ ನರ್ತನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನೂ (ಮಡವರಲ್ ಮಂಗೈತನ್ನೈ) 

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು. (ಮಾರ್ವಹತ್ತುಇರುತ್ತಿನಾನೇ) ವಕ್ಷಃಸ್ಕಲದಲ್ಲಿ 

ಧರಿಸಿದವನೂ ಆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, (ತಡವರೈ ಮಾಡಂ ತಂಗು) ವಂಹಾ 

ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೋಲುವ ಪ್ರಾಸಾದಗಳು ತುಂಬಿರಂವ (ತಹಂಪುಹಟಿ ನಾಂಗೈ 

ಮೇಯಂಕಡವುಳೇ) ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಂವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನ : 

ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸಿಸಂತ್ತಿರುವ ದೇವನೇ, (ಕಾವಳನ್ ತಣ್ಪಾಡಿಯಾಯ್) 

ಕಾವಳನ್ತಣ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾವಿಂಯೇ, (ನೀಯೇಕಳ್ಳೆ ಕಣ್) ನೀನೇ 

ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೀಯೆ, 

ಇದುವರೆಗೆ ಆಶ್ರಿತರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣ 
ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ ತನ್ನನ್ನೆದಂರಿಸಿದ ವಿರೋಧಿಯೇ 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾವಿಂ ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ ನರ್ತನವನ್ನು ಕುರಿತೇ 
ಭರತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ನರ್ತನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ 
ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ನರ್ತನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಿಂ ಆಡಿದನಂ. ಆಶ್ರಿತ ಸಂರಕ್ಷಣಕ್ಕೂ 

ಅನಾಶ್ರಿತರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡನೆ 
ಭಗವಂತನು ನಿತ್ಕಸಂಶ್ಲೇಷ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭವನಗಳನ್ನು 

ಕಂಡರೆ ಪರ್ವತಗಳೇ ನೆನಪಾಗಂವಂತೆ ಇರುವುದಂತೆ. ಏನೇನಂ ಹಿರಿವೆಂಯನ್ನು 
ಆ ಊರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅಷ್ಟೂ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಇರಂವಂತೆ ಆ ದಿವ್ವಕ್ಷೇತ್ರ 



ತಾವಳನ್ನು ೧೦೭ 

ಶೋಳಭಿಸಿದೆ. 'ಕಡವುಳ್' ಎಂದರೆ ಪರದೇವತೆಯೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸರ್ವಾಧಿಕ 
ನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ನೀನೇ ಸನ್ನಿಹಿತನೂ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬ 

ನನ್ನು ಹಂಡುಕಿಕೊಂಡಂ ಹೋಗುವೆನೇ ? 

ಮಲ್ಲಕೈ ಅಟ್ಟುನಾಳೆ ಕಂಜನ್ಸೈಮಲೈನ್ನು ಕೊನ್ರು 

ಪಲ್ಅರಶು ಅನಿನ್ನುನೀಟ ಪಾರದಸ್ಪೋರ್ ನುಂಡಿತ್ತಾಯ್ 

 ನೆಲ್ಲರಣ್ ಕಾವಿನ್ ನೀಟಲ್ ನೆಕ್ಟಿಕಮುಟ್ನಾಂಗೈನೇಯೆ 
ಕಲ್ಲರಣ್ ಕಾವಳನ್ನೆಣ್ ಸಾಡಿಯಾಯ್ ಕಳ್ಳೆಕಣ್ನೀಯೇ 

Wn 

(ಮಲ್ಲರೈವರಾಳಅಟ್ಟು) ಮಲ್ಲರುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸವಕಾಡಿ (ಕಂಜನೈಮಲೈನ್ಣ 

ಕೊನ) ಕಂಸನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ವಧೆವಕಾಡಿ (ಪಲ್ಅರಶಂ ಅವಿನ್ಹುವೀಟ) 

ಅನೇಕ ರಾಜರಂಗಳಂ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ (ಪಾರದಪ್ಪೋರ" ವಂಡಿತ್ತಾಯ್) 

ವಂಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡಿದವನೇ ! (ನಲ್ಲರಣನ್ ಕಾವಿನ್ 
ನೀಟಲ್) ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ಷಕವಾದ ಆರಾಮಗಳ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ (ನರೈಕವಂಟ್) 
ಪರಿಮಳ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗವಾದ (ಸಾಂಗೈಮೇಯ) ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 

(ಕಲ್ ಅರಣ್ ಕಾವಳಮ್ ತಣ್ಪಾಡಿಯಾಯ್) ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನುಳ್ಳ 

ಕಾವಳಂತಣ್ಪಾಡಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಂವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, (ಕಳ್ಳೆಕಣ್ನೀಯೋ) ನೀನೇ 

ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. 

'ಸರ್ವಂಸಹಾ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ ಭೂದೇವಿಯೂ ಸಹಿಸಂವುದಕ್ಕಾಗ 

ದಂತೆ ಕ್ರೂರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಂದಂಂಟಾದ ಭೂ ಭಾರವನ್ನು 

ಇಳುಹಿದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ "ಕೃಷ್ಣಾ, ನೀನೇ ನನಗೆ 
ರಕ್ಷಕ' ಎಂದಂ ಅವನಲ್ಲಿ ವಂರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯವು ತಂಂಬಂ 

ವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರವಿಂಸಿದ ಚಾಣೂರ 
ವಂರಿಹಿ ಕರನ್ನೂ “ವಂಲ್ಲರಂ ವಂಗಿದು ಹೋದರು' ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ 

ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ತೋರಿದ ಕಂಸನನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ವಧಿಸಿದ. ಪ್ರಾಯ 
ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ವರಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ 

ನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದ ದಂರ್ವರ್ಗವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಹಾಭಾರತ 
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ಸಮರವನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ, ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೇ. 
"ಸರ್ವಗಂಧಃ' ಎಂದರ ಹೇಳಲ್ಬಡಂವ ವಸ್ತು ನಿತ್ಯವಾಸ ವಣಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶ 

ಇದು ಎಂದು ತೋರಂವಂತೆ ಪರಿಮಳಭರಿತವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಆ ದಿವ್ಯದೇಶ. 

ಇವನ ಉಪಾಯಂತ್ವ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಂಬಂದನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಕಾರ ತೋರಿಸಂ. 

ತ್ತದೆ... ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಈ ಉಪಾಯಂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೂ ಬೇರೆಯೊಂದನ್ನು 

ಹಂಡುಕಿಕೊಂಡಂ ನಾನು ಹೋಗಂವೆನೇ ? ' 

ಮೂತ್ತವರ್ ಕ್ಕ ಅರಶುನೇಣ್ಣಿ ಮುಂಸ್ಸುತೂತು ಎಣುನ್ನ ರುಳಿ 
ಮಾತ್ತಮರ್ ಹಾಹನ್ ನೀಟ ಮದಕರಿ ಮರುಪ್ಪೊಶಿತಾಯ್ 

ಪೂತ್ತಮುರ್ ಶೋಲೈ ಓಿಂಗಿಪುನಲ್ಪರನ್ನು ಒಯುಹುಂನಾಂಗೈ 

ಕಾತ್ತನೈ ಕಾನಳಂ ತಣ್ಸಾಡಿಯಾಯತ್ ಕಳ್ಳ ಕಣ್ನೀಯೇ 

uel 

(ಮನ್ಸು) ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಮೂತ್ತವರ್ಕ್ಕು) ಪಾಂಡವರುಗಳಲ್ಲಿ 

ಜ್ಕೇಷ್ಠನಾದ ಧರ್ಮಪ್ಪತ್ರನಿಗೆ (ಅರಶುವೇಣ್ಣಿ) ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು 

ಬಯಸಿ (ತೂತು ಎಖಿನ್ನರುಳಿ) ದೂತಕೃತ್ಯ ವಾಾಡಿದವನಾಗಿಯೂ (ವಾಾತ್ತೂ 

ಅಮಂರ್ಪಾಹನ್ವೀಟ) ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ವರಾವಟಿಗನಂ ಸತ್ತು ಕೆಳಗೆ 

ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ (ಮದಕರಿ ಮರುಪ್ಪ ಒಶಿಶ್ತಾಯರ್) ಕುವಲಯಣಪೀಡವೆಂಬ 

ಆನೆಯ ದಂತಗಳನ್ನು ಮುರಿದವನೇ | (ಪೂತ್ತೂ ಅಮರ್ ಶೋಲೈಹಓಂಗಿ) 

ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ಆರಾಮಗಳು ಉನ್ನತವಾಗಿರಲು (ಪುನಲ್ 

ಪರನ್ನು ಒಟುಹಂಂ) ತೀರ್ಥಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿ .ಪ್ರವಹಿಸಂತ್ತಿರಂವ ಜಾಗವಾದ 

(ನಾಂಗೈಕಾತ್ತನೇ) ತಿರುನಾಂಗೂರ್ ರಕ್ಷಕನೇ (ಕಾವಳಂ ಶಣ್ಪಾಡಿಯಾಯ್) 

ಕಾವಳಂತಣ'ಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಂವವನೇ, (ಕಳ್ಳೆಕಣ"ನೀಯೇ) ನನಗೆ ನೀನೇ 
ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು. ಕ 

ಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಂ ತೋರಿದ "ಆಶ್ರಿತ 

ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ' ವನ್ನೂ, ಮಲ್ಲರನ್ನು ವಧಿಸಂವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ 

ಕುವಲಯಕಾಪೀಡದ ನಿರಸನವನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ 
ದ್ದಾರೆ, 'ಪ್ರಾಪ್ತನಾದವನಿರಂವಾಗ ಅಪ್ರಾಪ್ತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವಿಡ 

ಬಾರೆದು, ಜ್ಕೇಷ್ಠನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಬರಬೇಕು'- ಎಂದಂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೂತನಾಗಿ 



ತಾವಳನ್ನು ೧೧೯ 

ಸ್ವಾವಿಂ ಹೋದ ಕೌರವರ ಬಳಿ. ಆನೆ ಮಂಗಿದಂ ಹೋದರೆ ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ 
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮಾವಟಿಗ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದನಂತೆ. ಅಂಥವನು ಸತ್ತ 

ಉರುಳಂವಂತೆ ಆನೆಯ ಕೊಂಬನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕಿತ್ತವನು ಈ ಪ್ರಭು. 

_“ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ” ಎಂಬುವಂತೆ ತಿರುನಾಂಗೂರನ್ನು ಸೇರಿ ಕಾವಲಾಗಿರಂವ 

ವನೇ! ಸನ್ನಿಹಿತನೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಂವ ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕ. 

ನಿವಿಳೆಂ ಕನ್ನಿ ಕ್ಯಾಹಿ ಇನ್ಟೈಯೆನರ್ ಕೋನೈಚೆತ್ತು 
ಕಾನಳಂ ಕಡಿದು ಇರುತ್ತು ಕಲ್ಪಹೆಂ ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಹಾಯೆಂ್ 

ಪೂನಳಂ ಪೊಟ್ಲ್ ಹಳ್ ಶೊಟ್ನ್ನೆ ಪುರಂದರನ್ ಶೆಯ್ಲೊ ನಾಂಗ್ಯೈ 

ಕಾನಳಂಸಾಡಿಮೇಯೆ ಕಣ್ಣ ನೇ ಕಳ್ಳೆಕಣ್ನೀಯೇ 

nei 

(ಏವಿಳಂ ಕನ್ನಿಕ್ಕಾಹಿ) ಯಂವತಿಯಾದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗಾಗಿ (ಇಮೈಯವರ್ 

ಕೋನೈಶೆತ್ತು) ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಿ (ಕಾವಳಂ ಕಡಿದು ಇರುತ) 

ನಂದನವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ (ಕಲ್ಪಕಂಕೊಂಡು 

ಪೋನ್ಸಾಯ್) ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನೂಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ತೆಗೆದಂಕೊಂಡಂ ಬಂದವನೇ! 

(ಪೂವಳಂ ಪೊಟ್ಲ್ಹಳ್ಶೂಟ್ನ್ನ) ಪ್ರಷ್ಟಸಮ್ಭದ್ಧಿ ಪ್ರಷ್ಠಲವಾಗಿರಂವ 

ತೋಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ರಿವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ  (ಪುರಂದರನ್ ಶೆಯ್ದನಾಂಗೈ) 

ದೇವೇಂದ್ರ ನಿರತವಾದ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಕಾವಳೆಂಪಾಡಿಮೋಯಂ ಕಣ್ಣನೇ 

ನೀಯೇ ಕಳ್ಳಿಕಣ್) ತಿರಂಕ್ಕಾವಳಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, 

ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು. 

ಭೂದೇವಿಯ ಭಾರನಿರಸನಕ್ಕಾಗಿ ದುಪ್ಪರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಂಗಿಸಿದ: 

ಹಾಗೆಯೇ, ಭೂದೇವಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಸತ್ಮಭಾವೆಂಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ 

ದಂವರ್ಕನವನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಕಿದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ವಾಡಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ 

ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಕಭಾವಕಾದೇವಿಯ  ಆಶೆಯನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿಕೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ. 

ಶಚಿಯೂ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಹೂವನಕ್ನಿ 

ಶಚಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದೇವಸ್ತೀ ಎಂಬ ಅಭಿವಕಾನ ತೋರಿದಳಂತೆ, "ಈ ಹೂ 
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ಮನಂಷ್ಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲದಂ. ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋಯಂವುದಂ'--ಎಂದು ಅನಾದರ 

ಇಕ್ಕಗಳನ್ನಾಡಿದಳಂತೆ, ಸತ್ಮಭಾಮೆ ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನೇ ಬಯಸಿದಳು. ದೇವೇಂದ್ರ 

ತನಗೆ ಉಪಕಾರ ವಕಾಡಿದ ಸ್ವಾವಿಂಯಂ ಮೇಲೆಯೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ. ಅವನನ್ನು 

ಭಂಗಗೊಳಿಖ ಆ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾವಿಂ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟ, 

ದರ್ಶನೀಯವಾದ ಹೂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತೋಟಗಳು ತಂಂಬಿರುವ ತಿರಂ 

ನಾಂಗೂರನ್ನು ಇಂದ್ರನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಡಿದನಂತೆ. ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಪಾರಿಜಾತ 

ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಿತರಿಗೇ "ಆಶ್ರಿತಪಾರಿಜಾತ'ವನ್ನ್ನ ಕೊಡಲು ಬಂದವನಾಗಿ 

ದ್ದಾನೆ ಈ ದೇವ. ಇಂಥ ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕರಿನ್ನಾರಂ ?' 

ಶನ್ಹನಮಾಯೆ್ ಸಮಯ ಮಾಹಿ ಶಮಯೆನೈನ್ನೂದಮಾಹಿ 
ಅನ್ನೆಮಾಯ್ ಆದಿಯಾಹಿ ಅರುಮರೈ ಅನೈೆಯಂಂ ಅನಾಂತ 

ಮಂದಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಲಹಳ್ ತೋರುಂ ಮಡಯಿಲ್ 
ಆಲುಂನಾಂಗೈ 

ಕಂದಂಆರ್ ಕಾವಳೆಂತಣ್ಪಾಡಿಯಾಯೈ್ ಕಳ್ಳೆ ಕಣನೀಯೇ 

| neh 

(ಶಂದವಹಾಯಕ್ ಶಮಯವಣಹಿ) ಛಂದಸ್ಸ ರೂಪಿಯಾಗಿ  ಗಾಯಿತ್ರೀ 

ಮೊದಲಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪಕನಾಗಿ, (ಶಮಯವೈಮ್ಭೂದವಣಹಿ) 

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೂ ನಿಯಣಾವಂಕನಾಗಿ, 

(ಅಂದವಠಾಯ್ ಅದಿಯಣಹಿ) ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೂ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ 

ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ, . (ಅರಂವಂರೆ ಥೈ ಅವೈಯಂಂ ಆನಾಯ್) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ 

ವೇದಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನೂ ಆಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ ್ ವಿರನೇ ! (ಮಂದಂ ಆರ್ 

ಪೊಟಾೌಲ್ಹಳ್ತೋರುಂ) ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷಗಳು ತಂಂಬಿರುವ ತೋಟ 

ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ (ಮಡಮಯಿ:ಲ್ ಆಲುಂ) ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲುಗಳು ನರ್ತಿಸಂತ್ರಿರಂ 

ವಂತಹ (ನಾಂಗೈ) ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಕಂದಂ ಆರ್ ಕಾವಳಂ ತಣ್ಪಾಡಿ 

ಯಾಯ್ ಕಳ್ಳೆಕಣ್ನೀಯೇ) ಸಂಗಂಧಭರಿತವಾದ ಕಾವಳೆಂತಣಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನನಗೆ ನೀನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕಂ. 

ಶರಣ್ಮನ ಪರತ್ವವನ್ನೂ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಶೀಲತ್ವವನ್ನೂ, ಹೇಳಿ: 

ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ಮೂನಿರೂಪಿಸಿ, ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ 



ನಕ್ಷಾ 

 ತಾವಳನ್ನು | ೧೨೧ 

ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಯಂಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾ ನೆಂದು ಅನಂಸಂಧಾನ ಪಾಡುತ್ತಾರೆ. 
ಲೋಕದಲ್ಲಿರಂವ ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ವ 

ಜಗತ್ಕಾರಣನೂ, ಸರ್ವನಿಯಾವಂಕನೂ ಅದವನು ಇವನು. ಕಾರುಕಾವಸ್ಥೆ 

ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಲಚೇತನಾಚೇತನಗಳನ್ನು ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಈ ಪ್ರಭು 

*ಸದೇವ' ಎಂಬುವ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸು 

ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರರ್ಯಾವಿಂಯಣಗಿ ಸರ್ವದಾ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ 
ದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಸ್ವಾವಿಂ ತನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಸರ್ವ 

ಸಂಲಭನಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ್ಯನಾಗಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿ 

ದ್ಧಾನೆ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿತ್ಯವಾಸ ವರಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಂ ಎಂಬಂದನ್ನಿ 

ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಂಧ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆರಾವಂಗಳೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನರ್ತಿಸುವ 

ನವಿಲುಗಳೂ ತೋರಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನಾದ ನೀನೇ 

ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು. 

ಮಾವಳಂ ಹೆರುಹಿಮನ್ನು ಮರೈಯವರ್ ವಾಯುಂನಾಂಗೈ 

` ಕಾವಳಂ ಪಾಡಿಮೇಯ ಕಣ್ಣ ನೈ ಕಲಿಯನ್ ಶೊನ್ನ 

ಪಾವೆಳೆಂ ಪತ್ತುಂ ವಲ್ಲಾರ್ಸಾರ್ನಿಶ್ಛೈೆ ಅರಶರಾಹಿ 

ಕೋನವಿಳ ಮನ್ನೆರ್ ತಾಟಳುಡೈನಿಲಲ್ 

ಪೊಲಿವರ್ ಕಾಮೇ ॥೧೦॥ 

(ವಣವಳಂಪೆರಹಿಮನ್ನು ) ಮಹತ್ತಮವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸಮೃ ದ್ಭ ರಾದ 

(ಮರೈ ಯವರ್ವಾಟಿಂಂ) ವೈದಿಕರು ಬಾಳುವಂತಹ ಜಾಗವಾದ (ನಾಂಗ್ಗೆ ತರು 

ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಕಾವಳಂಪಾಡಿಮೇಯಜಣ್ಣ ನೈ) ಕಾವಳಂಪಾಡಿ ದಿವ್ಯದೇಶ 

 ನಿಲಯಂನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು "(ಕಲಿಯ *ಶೊನ್ನ) ತಿರುಮಂಗೈ 

ಆಳ್ವಾರವರಂ ಹಾಡಿದ (ಪಾವಳಂ ಪತ್ತುಂ ವಲ್ಲಾರ್ತಾವರ್) ಪರಮಂ ಭೋಗ್ಯ 

ವಾದ ಈ ದಶಕವನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸುವವರು (ಪಾರ್ವಿಂ ಶೈ ಅರಶರ್ಆಹಿ) 

ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿ (ಕೋಇಳವ:ನ್ನ ರ್ ತಾಟ) ಇತರ 

ರಾಜರಂಗಳೂ ರಾಜಕಂವಕಾರರೂ ನವಿಂಸಂವಂತೆ (ಕುಡೈನಿಬಲ" ಪೊಲಿವರ್) 

ಏಕಾತಪತ್ರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗುವವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 



೧೨೨ ಕ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ವೇದಾರ್ಥಭೂತನಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡು ಧನ್ಯರಾದ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ನಾಂಗೂರಿನ ತಿರುಕ್ಕಾವಳಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತಂ ತಿರುವಂಂಗೈ ಅಳ್ವಾರ್ರವರು ಹಾಡಿದ 

ಈ ದಶಕವನ್ನು ಬಾಯಿಂಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೇನೇ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಂ 

ವುದಂ. ಒಳ್ಳೆಯ ಛಂದಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳ ಈ ಪಾಶಂರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸುವವರಂ 

ಭೂವಿಂಯಲ್ಲಿ ಅರಸರಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಫಲ 

ವಾಗಿ ಏಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? "ಮೋಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ'--ಎಂದು "ಇದಂ ನಿಮಗಭಿವಂತವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡಂ 

ವುದು'- ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುವರು. ಮುಂದೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹಂದಂ. ಈ ಭಾವದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ 

ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. "ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಯಾಂತಿ ವರಾಮಪಿ' ಎಂದು 
ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ ಇದಂ ಸಂವಾದಿಯಣಗಿದೆ. 

ನಾಲ್ಕನೆಯೆಪತ್ತು-ಏಳನೆಯೆತಿರುಮೊಲ್ 

"ಕಣ್ಣಾ ರ್ ಕಡಲ್ 

ಪ್ರವೇಶ 

ಕಾವಳಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಪರವಠಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು 
ಆಳ್ವಾರ್ ಮಾಡಿದರು... ಆದರೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಂ 

ತುಂಬಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಶವಾಗಿರಂವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನೆದಂ 
ತಾವು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೊಡನೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ 

ಅಸಹಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಶೋಚಿಸಿದರಂ. “ಪ್ರಿಯಂಜನವಂಪಶ್ಶಂತೀಂ ಪಶ್ಶಂಶೀಂ 

ರಾಕ್ಷಸೀಗಣಂ 1 ಸ್ವಗಣೇನ ಮೃಗೀಂ ಹೀನಾಂ ಶ್ಚಗಣೈರಾವೃತಾವಿಂವ' 

ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಯಿತು ಇವರ ಸ್ಥಿತಿ. 'ನೀನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೂ ನಾನು ಈ 



ಕಣ್ಣಾರ್ ಕಡಲ್ ೨೩ 

ಸ್ಲಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ?'' ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಭಗವಂತನನ್ನು . ಕೇಳಲು 

ಅವನು ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿದನಂತೆ--"ನಿಮಗೆ ಅಭಿಮತವಾದುದು (ಯಾವುದು ?' 

ಎಂದು. “ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 

ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು'--ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. 

ಕಣ್ಗಾರ್ಕಡಲ್ಸಪೋಲ್ ತಿರುಮೇನಿಕರಿಯಾಯತ 

ನಣ್ಣಾರ್ ಮುನೈ ನೆನ್ಸಿಕೊಳ್ನಾರ್ ಮನ್ನುನಾಂಗೂರ್ 

ತಿಣ್ಣಾರ್ ಮದಿಳ೯ಶೂರ ತಿರುನೆಳ್ಳ ಕ್ಯುಳೆತ್ತುಳ್ 

ಅಣ್ಣಾ ಅಡಿಯೇ ನಿಡರೈ ಕಳ್ಳಿಯಾಯೇ 

॥1೧॥ 

(ಕಣ್ಣಾರ ಕಡಲ್ಪೋಲ್) ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ (ತಿರಂಮೇನಿಕರಿ 

ಯಹಾಯ್) ಶ್ಯಾಮಲವಾದ ದಿವ್ಕದೇಹವನ್ನುಳ್ಳವನೇ, (ನಣ್ಣಾರ್ಮುನೈ) 
ಶತ್ರುಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ (ವೆನ್ರಿಕೊಳ್ವಾರ್) ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳು (ವಂನ್ನುನಾಂಗೂರ್) ನಿತ್ಯವಾಸಮಾಡುವ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿ 

ನಲ್ಲಿ (ತಿಣ್ಣಾರ್ವಂದಿಳ್ಶೂಟ್) ದೃಢತರವಾದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತು 

ವರಿಯಲ್ಪ್ಬಟ್ಟ ಸ (ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳತ್ತುಳ) ತಿರುವೆಳ ಕ್ಕುಳವೆಂಬುವ ದಿವ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಇರಂತ್ತಿರಂವ (ಅಣ್ಣಾ ) ಸ್ವಾವಿಂಯೇ, (ಅಡಿಯೇನ್ ಇಡರೈಕಳ್ಳೆಯರಾಯೇ) 

ನನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 

ಆ ಪರವಣಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸಿದ ಕಣ್ಣನ್ನು 
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವನದಂ. ಗಾಂಭೀರ್ಯ 

ದಲ್ಲಿಯೂ, ಸೌಂದರ್ಯಧಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಪಮವಾದುದು ಆ ರೂಪ, "ನೀನೇ 

ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀನು ಗಂಭೀರನಾಗಿ 

ಇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನ ಅರಿಯಲಾರದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 
ಭಯ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶೆದಲ್ಲಿರುವ ನಿರುಪಾಧಿಕಬಂಧಂವೇ, ಬೇರೆ 
ರಕ್ಷಕರಿರುವರೆಂದಂ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ನೀನು ಮೌನವಾಗಿರಬಹಂದಂ ? 

ನಾನಂ ಅನನ್ಮಗತಿ. ನನ್ನ ದಂಃಖವನ್ನು ನೀನಂ ಕಳೆದೆಂ ಹಾಕಬೇಕು. 
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ಹೊನ್ಸಾರ್" ತುಳೆನನುಲರ್ಕೊಂಡು ಅಣಿನಾನೇ 

ನನ್ನಾದ ಹೆರುಂಪುಹಲ್ವೇದಿಯೆರ್ ನಾಂಗೂರ್ 

ಶೆನ್ನಾಮರೈನೀರ್ ತಿರುವೆಳ್ಳ ಕಳತ್ರ ಳ್ 

ಎನ್ನಾಯೆ್ ಅಡಿಯೇನಿಡರೈಕ್ಕ ಕೈಯಾಂಕೇ [೨॥ 

(ಕೊಂದಾರ್ ತುಳವಮಲರ್ಕೊಂಡು ಅಣಿವಾನೇ) ಗೊಂಚಲಂ ಗೊಂಚಲಾಗಿ 

ರುವ ತುಳಸಿಯ  ಚಿಗುರುಗಳನ್ನ್ನ ತೆಗೆದಂಕೊಂಡು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನೇ 

(ನಂದಾದ ಪೆರುಂಪುಹಟ್) ಯಾವತ್ತೂ ಕುಂದದ ಯಶಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳ (ವೇದಿ 
ಯರ್ ನಾಂಗೂರ್) ವೈದಿಕರುಗಳು ಇರುತ್ತಿರಂವ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಶೆಂದಾ 

ಮರೈನೀರ್) ಕೆಂದಾವರೆ ಪುಷ್ಪಗಳು ತಂಂಬಿರುವ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನುಳ್ಳ 

(ತಿರುವೆಳ್ಳಕುಳತ್ತೂಳ್ ಎಂದಾಯ?) ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ 
ಸ್ವಾವಿಂಯೇ, (ಅಡಿಯೇನಿಡರೈ ಕಳ್ಳೆಯಾಯ್) ನನ್ನ ದಂಃಖವನ್ನು ನೀನು 
ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. 

ಅಟ್ಟಾರರ ಮಾತನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾವಿಂ ಸುಮ್ಮನೆ 

ಇದ್ದನಂತೆ, ಆಗ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 

ನೀನು ವಿಶೇಷವಾದ ವಕಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನ ಮೈ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ 
ಆ ತುಲಸಿಯೂ ಚಿಗುರುತ್ತಿದೆ. ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದವರ ನಡುವೆ 

ನೀನಿರುತ್ತಿ ದ್ದೀಯೇ । ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಅವಯವ ಶೋಭೆಗೂ 

ಹೋಲುವಂತೆ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಊರಿನ ಜಲಾಶಯಲ್ಲಿರಂವ ಜಲವೂ ಮತ್ತು 

ತಾವರೆಯೂ, "ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ' ಎಂದು ನೀನಂ 

ಹೇಳಿದ ಆರ್ಥವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಂ. 

ಕುನ್ರಾಲ್ ಕುಳಿರ್ ಮಾರಿ ತಡುತ್ತು ಉಹಂದಾನೇ 

ನನ್ರಾಯ ಪೆರುಂಪುಹಟ್ ನೇದಿಯೆರ್ ನಾಂಗೂರ್ 
ಶೆನ್ರಾರ್ ನಣಂಗುಂ ತಿರುವೆಳ್ಳ ಕ್ಯುಳೆತ್ತುಳ* 

ನಿನ್ರಾಯೆತ* ನೆಡಿಯಾರ್ಯ್ ಅಡಿಯೇನಿಡರ್ ನೀಕ್ಕೇ ॥೩॥ 
(ಕುಳಿರ್ ವಕಾರಿ) ಗೋಕಲವನ್ನು ಬಾಧಿಸಲಂ ಬಂದ ಮಹಾವ್ಮಷ್ಟಿಯನ್ನು 
(ಕುನ್ರಾಲ ತಡುತ್ತುಉಹನ್ನಾನೇ) ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಿಂದ ತಡೆದು 
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ಸಂತೋಷಿಸಿದವನೇ, (ನನ್ರಾಯಪೆರುಂ ಪ್ರಹಟ್) ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನಿ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿದ (ವೇದಿಯರ್ನಾಂಗೂರ್) ವೈದಿಕರು ಇರುತ್ತಿರುವ 

ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಶೆನ್ರಾರ್ವಣಂಗುಂ) ಹೋಗುವವರೂ ಬರುವವರೂ ತಲೆ 
ಬಾಗುವ (ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಳೂಳತ್ತು೪* ನಿನ್ರಾಯ್) ತಿರುವಳ್ಳಕ್ಕಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ನೆಲಸಿದವನೇ, (ನೆಡಿಯಾಯಂ) ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ (ಅಡಿಯೇ ನಿಡರ್ನೀಕ್ಕು) 

ನನ್ನ ದಂಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು. 

"ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಂ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ದ್ದೇನೆಂದು ನೀವು 

ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?'--ಎಂದು ಸ್ವಾವಿಂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ 
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಇಂಥದನ್ನು ke ಇಂಥದನ್ನು SE ನಿಯ 

ಮವಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಕೊಡೆಯನ್ನಾಗಿ ವಾಡಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆದೆ. ಆ 
ಗೋಪಾಲರಿಗೆ ಬಂದ ದುಃಖಕ್ಕೂ ನನಗೊದಗಿರುವ ದಂಃಖಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 
ವನ್ನು ನೀನೇ ಕಾಣಬೇಕಂ. ಹೇಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕವೂ 

ಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನವೂ ಆದ ಯಶಸ್ಸಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಯಶಸ್ಸೂ ಇರುವುದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಭೆಗೆ 

ಪಾಂಡವದೂತನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ದಂರ್ಯೋಧನನ . ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನೂ ಮರೆತು: 

ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಿದರೋ ಹಾಗೆ "ದೇವರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗೆವು' 

ಎಂಬುವವರೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ಮಹಿಮೆಯ ಕಾರಣ ತಲೆ 
ಬಾಗುವರು. ಅಂಥ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. 

ಕಾನಾರ್ ಕರಿ ಕೊಂಬದು ಒಶಿತ್ತಕಳಿರೇ 

ನಾನಾನಹೈ ನೆಲ್ಲವರ್ ಮಸ್ನಿಯ ನಾಂಗೂರ್ 

ತೇನಾರ್ ಪೊಲ"ಲ* ಶೂಟ್ ತಿರುವಳ್ಳೆ ಕ್ಳುಳತ್ತುಳ್ 
ಅನಾಯ" ಅಡಿಯೇನುಕ್ಕರುಳ್ ಪುರಿಯಾಯೇ ॥೪॥ 

(ಕಾನಾರ್ಕರಿ) ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮದಮಂದಿತವಾದ ಕಂಸನ ಆನೆಯ 
(ಕೊಂಬದಂ ಒಶಿತ್ತ ಕಳಿರೇ) ದಂತೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ಮರಿ ಆನೆಯೇ, (ನಾನಾವಹೈ 

ನಲ್ಲವರ್) ವಿದ್ಯೆ, ಧನ, ಕುಲ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಶ್ಲಾಘ 

ನೀಯರಾದವರು  (ಮನ್ನಿಯ ನಾಂಗೂರ್) ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ ತಿರು 

ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ತೇನಾರ್ ಪೊಟೀಲ್ಶೂಟ್) ಜೇನು ಹರಿಯುವ ತೋಟಗಳಿಂದ 
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ಪರಿವೃತವಾದ  (ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳತ್ತೂಳ್) ತಿರೆವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳ ದಿವ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ 

(ಆನಾಯ್) ಗಜರಾಜನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಂವವನೇ, (ಅಡಿಯೇನಂಕ್ಕು ಆರುಳ್ 

ಪ್ರರಿಯಾಯೇ) ದಾಸನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆವಣಡಬೇಕು. 

ಗೋಪಾಲಕರ ಆಪತ್ತನಲ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮದಿಸಿದ 

ಆನೆಯನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿದ ಶಕ್ತಿವಂತನೂ ನೀನು ಆಗಿದ್ದೀಯೇ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ 
ಕೃಪೆತೋರುವುದರಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಮನಾಗಿರಬಾರದಂ. . ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಆಯಂಸ್ಸನೆಲ್ಲಾ 

ಕಳೆದಂ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಪರಿಚಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆನೆಯ ಕೊಂಬನ್ನು 
ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ಮರಿ ಆನೆಯೇ, ಒಂದು ಮತ್ತಗಜ ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆಯ 

ಕೊಂಬನ್ನು ಮಂರಿದಂ ಹಾಕಿತು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ 

ನಲ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮದಿಂದ, ನಡತೆಯಿಂದ, ಜ್ಞಾನ 
ದಿಂದ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಸ್ವಾವಿಂಯನ್ನು "ಆನಾಯ್' 

ಎಂದಂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರುವುದರ ಭಾವ ಇದಂ-ಆನೆಯ ಗಮನಾಗಮನಗಳ 

ಆಕರ್ಷಕತ್ವ, ಹೇಗೋಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವಾವಿಂಯ ಆಕರ್ಷಕತ್ವ ಇದೆ. ಮದಿಸಿದ 

ಅನೆ ಹೇಗೆ ಯಕಾವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ 

ಶರಣಾದವರ ದೋಷವೊಂದನ್ನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕ 

ನಾಗಿ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನೂ ಕಳೆಯಬೇಕು. 

ನೇಡಾರ್ ತಿರುವೇಂಗಡಂ ಮೋಯೆ ವಿಳೆಕ್ಟ್ರೇ 

ನಾಡಾರ್ ಪುಹಟ್ ನೇದಿಯೆರ್ ಮನ್ಸಿಯೆ ನಇಂಗೊರ್ 

ಶೇಡಾರ್ ಸೊಬ್ಲ್ಶೂಟ್ ಶಿರುವೆಳ್ಳ ಕು ಳತ್ತಾಯ್ 

ಪಾಡಾ ನರುನೇನ್ ವಿನೈಯಾಯಿನ ಸಾತ್ತೇ ॥೫॥ 

(ವೇಡಾಲ್) ಬೇಡರಂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ (ತಿರುವೇಂಗಡಂಮೇಯವಿಳಕ್ಕೇ) 

ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳ ದೀಪನೇ, 
(ನಾಡಾರ್ ಪುಹಟ”) ನಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳ (ವೇದಿ 

ಯರ್ಮನ್ನಿಯ ನಾಂಗೂರ್) ವೈದಿಕರಂಗಳು ನೆಲಸಿರುವ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ 

(ಶೇಡಾರ್ ಪೊಟ್ಲ್ಶೂಟ್) ಎಳೆಯ ಗಿಡಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನುಳ್ಳ ಆರಾಮೆ 

ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳತ್ತಾಯಕ್) ತಿರಂವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳಕ್ಷೇತ್ರದ 
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ನಾಯಕನೇ, (ಪಾಂಡಾವರುವೇನ್) ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿರಂವ 

ನನ್ನ (ವಿನೈಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರೇ) ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 

“ವಿಭವಾವತಾರವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ? ತಿರು 
ವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಕಷ್ಟರಾಗಿರಂವವರಿಗೆ ನಾನು 
ಮೈದೋರಿರುವವನಲ್ಲವೇ ? ನೀವೂ ಅವರಂತೆ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಣಡಿ 

ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೋ ?'--ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶಯ 
ವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ- "ಕಾಡು, ವಾನರ, ಬೇಡರು ಇವರುಗಳಿ 

ಗೆಲ್ಲ ನೀನು ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಲ್ಲವೇ ? ಅಂಥ ನೀನೇ ನನ್ನ 

ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು'--ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀನೇ 

ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಕನಾಗಿದ್ದೀಯೆ ! ನನ್ನಪಾಪಗಳನ್ನು ಧೂಳೀ 

ಪಟ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ನೀನೇ, 

ಕಲ್ಲಾಲ್ಕಡಲೈ ಅಸೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಹಂದಾಯೆ್ 

ನಲ್ಲಾರ್ಪಲರ್ ನೇದಿಯೆರ್ ಮನ್ನಿಯೆ ನಾಂಗೂರ್ 

ಶೆಲ್ವಾ ತಿರುನೆಳ್ಳ ಕ್ಕುಳೆತ್ತು ಉಕೈವಾನೇ 

ಎಲ್ಲಾ ಇಡರುಮ್ ಕೆಡುಮಾರು ಅರುಳಾಯೇ ॥೬॥ 

(ಕಲ್ಲಾ ಲ್ ಕಡಲೈ) ಕಂಡ ಕಂಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ (ಅಣೈಕಟ್ಟೆಉಹಂ 

ದಾಯರ್) ಸೇತಂವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಸಂತೋಷಿಸಿದವನೇ, (ನಲ್ಲಾರ್ ಪಲರ್ 
ವೇದಿಯರ್) ವಿಲಕ್ಷಣರಂಗಳಾದ ಅನೇಕ ವೈದಿಕರಂಗಳು (ಮುನ್ನಿಯ 

ನಾಂಗೂರ್) ನಿತ್ಯವಾಸ ವಣಡಂವ ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ತಿರಂವೆಳ್ಗ ಕುಳತ ಉರೈ 

ವಾನೇ) ತಿರಂವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳೆಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವವನೇ, (ಶೆಲ್ವಾ) ಸಂಪನ್ನಿಧಿಯೇ 

(ಎಲ್ಲಾ ಇಡರಂಂ ಕೆಡುವಕಾರು. ಅರುಳಾಯ್) ಸಮಸ್ತ ದಂಃಖಗಳೂ 

-ತೊಲೆಯಂವಂತೆ ಕೃಪೆವಕಾಡಬೇಕು ನೀನೇ. 

"ತಿರುವೇಂಗಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇಡರೇ ಮೊದಲಾದವರು "ಪಾಪವಿನಾಶಂ' 
ಮೊದಲಾದ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಪಾಪಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂವ 

ಅವರಿಗೆ, ನಾನಂ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿದೆ. ನಿವ್ಮುವಿರೋಧಿಗಳನಲ್ನಿ ಕಳೆಯಂಂ 

ವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೇ ?'--ಎಂದಂ ಸ್ಥಾಮಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 



೧೨೮ ಲೆ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

` "ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂ ತೇಲುವಂತೆ ವಣಡಿದ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವಾದಂದು ಯಾವುದು ? 

ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಬಂಧೆಕಗಳನ್ನೂ ನೀನು ಕಳೆದು ಹಾಕಬೇಕು'--ಎಂದಂ ಇಲ್ಲಿ 

ಬೇಡುತ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇತು ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವಾವಿಂ--“ಸಂಸಾರಿಗಳಂ 

ಇದರಿಂದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ'--ಎಂದಂ ಸಂತೋಷಿಸಿದನಂತೆ. 

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ, ಕರ್ಮವಾಸನೆ, ರುಚಿ, 
ಭಗವದಪಚಾರಾದಿಗಳು, ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ  ತೊಡೆದಂ 
ಹಾಕುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, 

ಕೋಲಾಲ್ ನಿರೈ ಮೆಯ್ತ್ತ ಎನ್ ಕೋನಲರ್ಕೋನೇ 

ನಾಲಾಹಿಯ ನೇದಿಯರ್ ಮನ್ಸಿಯೆ ನಾಂಗೊರ್ 

ಶೇಲಾರ್ ವಯೆಲ್ಶೂಟ್ ತಿರುವೆಳ್ಳ ಕುಳತ್ತುಳ್ 

ಮಾಲೇ ಎನ ನಲ್ನಿಸೈೆ ತೀರ್ತು ಅರುಳಾಯೇ Lal 

(ಕೋಲಾಲ್ ನಿರೈಮೆಯ್ತ್ತ) ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಸಂ 
ಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿದ (ಎಮ್ ಕೋವಲರ್ಕೋವೇ) ನಮ್ಮ ' ಗೋಪಾಲ 

ಕೃಷ್ಣನೇ, (ನಾಲಾಹಿಯ ವೇದಿಯರ್) ಚತಂರ್ವೇದ ವಿಶಾರದರಾದವರಂ 

(ಮನ್ನಿಯನಾಂಗೂರ್) ನೆಲಸಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಶೇಲ್ ಆರ್ ವಯಲ್ 

ಶೂಟ್)  ಮೀನಂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ 

(ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳತುಳ್ವಕಾಲೇ) ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಮೋ 

ಹಕನೇ (ಎನ್ವಲ್ವಿನೈ ತೀತರ್ಣ ಅರುಳಾಯ್) ನನ್ನ ಕ್ರೂರಪಾಪಗಳನ್ನು 

ನಿರಸನವಣಡಿ ಅನಂಗ್ರಹಿಸಂ. 

ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮಾಡುವ ನೀನು ಕೈಯಲ್ಲಿ 
ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಾತ್ಕುಚಿತವಾದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಿ ಮಾಡಿದೆ ಗೋಪಾಲ 

ಬಾಲನಾಗಿ. ಆ ದಿವ್ಯಲೀಲೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯಾರ್ಹನಾಗಿ ವಣಡಿದೆ. 

ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಂಗತರಾದವರು ಇರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 

ನಾಂಗೂರು. ಯಕಾವಾಗಲೂ ಜಲಸಮೃದ್ಧಿ ಯಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ 
ಯಣವಾಗಲೂ ಆನಂದದಿಂದಿರುತ್ತವೆಯಂತೆ. ನನ್ನಿಂದ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಪಾಪ 
ಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, 



ಕಣ್ಣಾರ" ಕಡಲ್ ೧೨೯ 

ವಾರಾಹಮದಾಹಿ ಇನ್ಮುಣ್ಣೆ 4 ಇಡಂದಾಯೆತ 

ನಾರಾಯೆಣನೇ, ನೆಲ್ಲನೇದಿಯೆರ” ನಾಂಗೂರ್ 

 ಶೀರಾರ್ ಪೊಟ್ಲ್ ಶೂಟ್ ತಿರುವೆಳ್ಳ ಕುಳತ್ತುಳ್ 
ಆರಾನನುಜೇ ಅಡಿಯೇರ್ಕ್ಶು ಅರುಳಾಯೇ ॥೮॥ 

(ವಾರಾಹವಂದಾಹಿ) ದಿವ್ಯವರಾಹರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ (ಇಮ್ಮಣ್ಣೈ 

ಇಡಂದಾಯ್) ಈ ಭೂವಿಂಯಂನ್ನು ಅಂಡಭಿತ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಉದ್ದರಿಸಿದೆ. 

(ನಾರಾಯಣನೇ) ಸರ್ವ ಸ್ವಾವಿಂಯೇ, (ನಲ್ಲವೇದಿಯರ್ನಾಂಗೂರ್) ಎಲಕ್ಷಣ 

ರಾದ ವೈದಿಕರು ಇರುತ್ತಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಶೀರಾರ್ಪೊಟ್ಲ್ಶೂಲ್) 

ರಮಣೀಯವಾದ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ (ತಿರಂವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳತ್ತುಳ್) 

ತಿರುವೆವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರಂವ (ಆರಾವವಂದೇ) ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ 

: ಅಮೃತವೇ (ಅಡಿಯೇರ್ಕ್ಕು ಅರಂಳಾಯ್) ದಾಸನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ 

ವಹಾಡಂ, 

"ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಳಯವು ಮುಳುಗಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ಸಂಸಾರ 
ಪ್ರಳಯ ಮುಂಳುಗಿಸಿದೆ. ವಶ್ಚಲನಾದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ 

ದಿಂದ ಉದ್ಭರಿಸಬೇಕು'--ಎಂದಂ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ವಂಗುವಿಗೆ 'ಇವಳು ತಾಯಿ” 
ಎಂದಂ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ತಾಯಿಂ ಅವಂಗಂುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತೆ 

ಸಂಸಾರಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವಾತ್ಸಲ್ಮ 

ತೋರಂವ ನಿರೆಪಾಧಿಕ ಬಂಧುವಾದ ನಾರಾಯಣ ನೀನಾಗಿದ್ದಿಯೆ. ಅಪೂರ್ವ 

ವದ್ಭೋಗ್ಯನಾದ ನೀನು ಇರುತ್ತಿರುವ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧಿ ಯನ್ನೇ 
ತೋರಂತ್ರಿದೆ. 

ಪೂವಾರ್ ತಿರುಮಾನುಹಳ್ ಪುಲ್ಲಿಯೆ ಮಾರ್ಸಾ 

ನಾವಾರ್ ಪುಹಲ್ನೇದಿಯೆರ್ ಮನ್ನಿಯೆ ನಾಂಗೂರ್ 

ತೇವಾ ತಿರುನೆಳ್ಳಕ್ಯುಳ್ಳತ್ತುರೈನಾನೇ | 
ಆನಾ ಅಡಿಯಾನ್ ಇನೆನ್ ಎನ್ರು ಅರುಳೂಯೇ Fy 

(ಪೂಆರ್ತಿರಂವಣಾವಂಹಳ್) ಅರವಿಂದವಾಸಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂ0 
(ಪುಲ್ಲಿಯವರಾರ್ಪಾ) ನೆಲಸಿರುವ ವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಳವನ್ನುಳ್ಳೆವನೇ, (ನಾವಾರ್ 

9 ಸ 



೧೩೮ ' ಪರಿಯ ತಿರುಮೊಳೆ 

ಪ್ರಹಟಿ್) ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಲು ತಕ್ಕುದಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳೆ ತೆ (ವೇದಿ 

ಯರ್ ಮನ್ನಿಯನಾಂಗೂರ್) ವೈದಿಕರಂ ನೆಲಸಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ 

(ತಿರಂವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳೆತ್ತು ಉರೈವಾನೇ) ತಿರಂವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವನೇ 

(ದೇವಾ) ದೇವಾಧಿದೇವನೇ, (ಅಡಿಯಾನ್ ಇವನ್) ದಾಸ ಭೂತನಾದ 

ಇವನು (ಆವಾವೆನ್ರು ಆರುಳಾಯ್) ದಯಂನೀಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡ 

ಬೇಕು. 

ಸಂಸಾರಪ್ರೆಳಯುವನ್ನು ಕಳೆಯಂಬಲ್ಲವನೂ ವತ್ಸಲನೂ ಆದ ಸ್ವಾವಿ 
ಯನ್ನು "ಶ್ರೀವಣಾನ್' ಆಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ *ಸೀತಾಮುವಾಚ' 

ಎಂದಂತೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ವಂಣಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 

ಯನ್ನು ವಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೆಲಸಲು 

ತಕ್ಕುದಾದ ವೃಕ್ಷಃಸ್ಥಲವುಳ್ಳವನು ಸ್ವಾಮಿ, ಪರವಂಪದದಿಂದ ಬಂದು 

ಸಂಸಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಿರುವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೀಪ್ಯ ' 

ಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. "ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ! ಅಯ್ಕೋಪಾಪ !' 
ಎಂದು ಕನಿಕರ ತೋರಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ನೀನು, 

ಫೆಲ್ ಅನ್ಬುಡೈ ನೇದಿಯೆರ್ ಮಸ್ತಿಯೆ ನಾಂಗೂರ್ 
ಶೆಲ್ಪನ್ ತಿರುನೆಳ್ಳ ಕ್ಳುಳೆತ್ತುರೈನಾನೈ 

ಕಲ್ಲಿನ್ ಮೆಲಿತೋಳ್ ಕಲಿಯೆನ್ ಶೊನ್ನಮಾಲೈ 
ನಲ್ಲರೆನೆನಲ್ಲವರ್ ವಾಸನರ್ಶಾನೇ ॥೧೦॥ 

(ನಲ್ ಅನ್ಬುಡೈವೇದಿಯರ್ ಮನ್ನಿಯನಾಂಗೂರ್) ಭಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿರುವ 

ವೈದಿಕರುಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ತಿರುವೆಳ್ಳೆ 

ಕ್ಕಳತ್ತು ಉರೈವಾನೈ) ತಿರಂವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ (ಶೆಲ್ವನೈ) 
ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ (ಕಲ್ಲಿನ್ವಂಲಿತೋಳ್ ಕಲಿಯನ್ ಶೊನ್ನ) 
ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ತೋಳ್ಬಲ ಹೊಂದಿ ವುಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ತಿರುವಂಂಗೈಯಕಾಲ್ವಾರ್ 

ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ (ವಕಾಲೈ) ಪರಮಭೋಗ್ಯವಾದ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು 
(ವಲ್ಲರ್ಎನವಲ್ಲರ್) ಇವರು ಬಲ್ಲವರು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕರಿಸ 

ಬಲ್ಲವರು (ವಾನವರ್ತಾಮ್) ನಿತ್ಯಸೂರಿ ಸವಣನರಾಗುತ್ತಾರೆ. 
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ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಭಕ್ತಿಯುಕ್ತರಾದ ವೈದಿಕರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 

ತೋಳಿನ ಬಲದಂತೆಯೇ ಕವಿತ್ವವನ್ನು ವಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಲವನ್ನು 
ಹೊಂದಿದವರು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು. ತಮಗೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ 
ಕೊರೆ ಇದ್ದರೂ ಇತರರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವಣಡಂವಂತೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅವರು 

ನಿತ್ಯಸೂರಿ ಸದೃಶರಾಗಂವರಂ, 

ನಾಲ್ಕನೆಯೆಸೆತ್ತು-ಎಂಟಿನೆಯೆ ತಿರುಮೊಳಿ 

"ಕವಳೆಯಾನೈ' 
ಪ್ರವೇಶ 

“ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳ' ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪರವಕಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ 

ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಶರಣು ಹೋಗಿ "ನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದು ಹಾಕಂ' 

ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಬೇಡಿದರು. ಅವನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ, 

ಆದರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತಿತ್ವರೆಯ ಕಾರಣ ಆಳ್ವಾರ್" ಅವರು 

ತಾವಾಗಿದ್ದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, "ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅಗಲಿಕೆ 

ಹೊಂದಿ ಆ ವಿರಹದ ಕಾರಣ ನೊಂದು ಅವನ ರೀತಿಗಳನ್ನು. ಅನುಸಂಧಾನ 

ಮಾಡುತ್ತಾ ವಣತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬಳ ದೆಸೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳ . 
ತಾಯಿ ಹೇಳುವ' ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾಯಕೀ ಭಾವದಿಂದ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. . 

ಕವಳೆಯಾನೈ ಕೊಂಜೊಶಿತ್ತಕಣ್ಣನೆನ್ರುವು್ ಕಾಮರು ಶೀರ್ 

ಕುವಳ್ಳೆ ಕ[ೈಮೇಹಮನ್ನ ಮೇನಿಕೊಂಡಳಕೋನ್ ಎನ್ನಾನೈಎನ್ರುಂ 

ತನಳನೂಡ ನೀಡುನಾಂಗೈ ತಾಮರೈಯಾಳ್ ಕೇಳ್ವನೆನ್ರುಂ 
ಸನಳನಾಯಾಳ್ ಎನ್ಮಡಂದೈ ಸಾರ್ರ್ತ್ರಸಳ್ಳಿ 

ಸಾಡುನಾಳೀ ॥೧॥ 
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(ಪವಳವಾಯಾಳ್) ಹವಳದಂತೆ ಚೆಂದಂಟಿಯಂನ್ನುಳ್ಳೆ (ಎನ್ಮಡಂದೈ) 

ನನ್ನ ಮಗಳು (ಕವಳಯಕಾನೈ) ಕುವಲಯಾಪೀಡವೆಂಬ ಗಜದ (ಕೊಂಬಂಬಶಿತ್ತ 

ಕಣ್ಣನೆನ್ರುಂ) ದಂತಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ಕೃಷ್ಣನೆಂದಂ ಹೇಳಿಕ್ಕೊಂಡಂ, (ಕಾವಂರು 

ಶೀರ್) ಸ್ಪೃಹಣೀಯವಾದ (ಕುವಳ್ಳಿಮೇಹಂಅನ್ನ) ಕುವಲಯ ಹಾಗೂ 

ಕಾಳಮೇಘವನ್ನು ಹೋಲುವ (ಮೇನಿಕೊಂಡ ಕೋನೆನ್ರುಂ) ದಿವ್ಯ ಶರೀರ 

ವನ್ನುಳ್ಳ ಸ್ವಾವಿಂಯೇ ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾ (ಎನ್ನಾನೈಎನ್ರುಂ) ಆನೆಯಂತೆ 

ನನಗೆ ಸ್ಪೃಹಣೀಯನಾದವನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, (ತವಳ 
ಮಾಡನೀಡುನಾಂಗೈ) ಧವಳ ಪ್ರಸಾದ ಪರಿವೃತವಾದ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 

(ತಾಮರೈಯಕಾಳ್ ಕೇಳ್ವನೆನು)ಂ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು 

(ಪಾರ್ತ್ತನ್ ಪಳ್ಳಿಪಾಡುವಾಳೇ) ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯದೇಶವನ್ನು ಹಾಡಿ 

ಕೊಂಡಿರಂತ್ತಾಳೆ. 

ಅವನಂ ಹಂಬಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಅವಯವ ಶೋಭೆಯನ್ನುಳ್ಳೆ ly 

ಈ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವನು ಒಲಿದ ಊರನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚಡಪಡಿ 
ಸುವಂತಾಯಿತಂ. ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಹಾಯಂವ ಮದಮುದಿತವಾದ ಕುವಲ 

ಯಾಪೀಡದ ಕೊಂಬನ್ನು ಮುರಿದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ವಿರೋಧಿ 
ಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸದೆ ಬೆಳೆಸಿದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಂವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇದೆ 

ಅವನ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯ. ನೋಡಿದವರು ಆಶೆಪಡಂವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ 

ವನ್ನುಳ್ಳ ಕಂವಲಯವೇನಂ, ಕಾಳಮೇಘವೇನಂ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಚೆಲಂವನ್ನು 

ಹೊಂದಿದ ಸ್ವಾವಿಂ ನಾನು ಯಕಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ 

ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ದೇಹ ಕಾಂತಿಗೆ ಒಂದಂ ಉಪವಣನ 
ವನ್ನು ಹೇಳೆಂವುದಕ್ಕಾಗಂವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುವರಿಯ ಅಧರದ ಚೆಲುವನ್ನು 

ಕಂಡು ಅವನಂ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಬೇಕಾರಿರುವಾಗ ಇವಳೇ ಅವನಿರುವ ಊರನ್ನು 
ಹೇಳಿಕೊಂಡಂ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾಳಲ್ಲಾ ! ॥ 

ಕಂಚನ್ನಿಟ್ಟಿ ನೆಮ್ಶಿನತ್ತ ಕಳಿರು ಅಡರ್ತ್ತ ಕಾಳಿ ಎನ್ರುಂ 

ವನಂಚಂಮೇವಿವಂದ ಪೇಯಂನ್ ಉಂರುರೈ ಉಂಡಮಾಯನ್ 
ಎನ್ನುಂ 
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ಶೆಂಶೊಲ್ ಆಳಾರ್ ನೀಡುನಾಂಗೈ ಕೇನತೇವನ್ ಎಸ್ರಿನ್ರೋದಿ 

ಸಂಜಿಯನ್ನ ಮೆಲ್ಲಡಿಯಾಳ್ ಪಾರ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ಪಾಡುವಾಳೇ 

॥೨॥ 
(ಪಂಜಿಯನ್ನವೆಂಲ್ ಅಡಿಯಾಳ್) ಪರವಂಸುಕುವಕಾರೆವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ 

ನನ್ನ ಮಗಳು (ಕೆಂಜನ್ವಿಟ್ಟವೆಮ್ಶಿನತ್ತಕಳಿರಂ) ಕಂಸನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ 

ಅತಿಕ್ರುದ್ಧವಾದ ಕುವಲಯಕಾಪೀಡವೆಂಬುವ ಆನೆಯನ್ನು. (ಅಡರ್ತ್ತ ಕಾಳ್ಳೈ 

ಎನರ್ರಂ) ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾವೀರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, (ವಂಜಂಮೋವಿ 

ವಂದ ಪೇಯಿಂನ್ ಉಯಿರೈ) ವಂಚೆಕಿಯಕಾಗಿ ಬಂದ ಪೂತನಿಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು 
(ಉಂಡ ' ವಕಾಯನ್ ಎನಬ್ರಛ ಹೀರಿಕೊಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚೇಷ್ಠಿ ಶತನೆಂದರಿ 

ಹೇಳುತ್ತಾ, (ಶೆವಕ್ಶೊಲ್ ಆಳರ್ ನೀಡುನಾಂಗೈ) ಒಳ್ಳೆಯನಂಡಿಗಳನುಳ್ಳ 

ವಿದ್ವದ್ಧಿಪ್ರರಂ ನಿತ್ಯ ವಾಸವಣಡುತ್ತಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ದೇವ 

ದೇವನ್ ಎನರ್ರಿ ಎನ್ರು ಓದಿ) ದೇವಾಧಿದೇವನೆಂದು ಹಲವು ಕಾಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 

(ಪಾರ್ತ್ತನ್ ಪಳ್ಳಿ ಪಾಡುವಾಳೇ) ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯದೇಶವನ್ನೇ ಹಾಡಿ 

ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. 

ಕಂವಲಯಾಪೀಡವನ್ನು ನಿರಸನವಕಾಡಿ ಉಪಕರಿಸಿದುದರ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ 
ಮೂಡಿದೆ... ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡದಯೇ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸ್ವಭಾವದ 

ಆನೆ ಅದು. ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವವನ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ 

ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯ ತುಂಬದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಆ ಆನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿರಸನವಾಾಡಿದ, ಪೂತನಿಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು 

ಉಂಡುದೇ ಒಂದಂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರಂವವರೆಲ್ಲ ಬುಜಂವಾದ 

ವಾಕ್ಕನ್ನಿ ಉಳ್ಳವರ, ಆಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಹಾಗೆಯೇ ತಾನೇ ಆ 
ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಡಂವ ಸ್ವಾವಿಂಯೂ ಇರಬೇಕಾದದ್ದೂ ?' "ಅಗಲುವುದಿಲ್ಲ' 
ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದಂಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ ? 

ಅಂಡರ್ಕೋನ್ ಎನ್ನಾನೈ ಎನ್ರುಂ ಆಯೆರ್ಮಾದರ್ 
ಹೊಂಗೈಪುಲ್ಹು 

ಶಣ್ಮನೆನ್ರುಂ ನಾಕ್ಮರೈಹಳ್ ತೇಡಿಯೋಡುಂಂ ಶೆಲ್ವನೆನ್ರುಂ 
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ನಣ್ನುಉಲವು ಪೊಟಾಲ್ಕೊಳ್ ನಾಂಗೈಮನ್ನು ಮಾಯನ್ 

ಎನ್ರು ಎನ್ರೋದಿ 
ಪಣ್ಣೂಪ್ಟೆ ಪೋಲನ್ರು ನಫ್ ಮೆಡನ್ದೈ ಪಾರ್ತನ್ ಸಳ್ಳಿ 

ರೂ ಟ್ HAH 

(ಎನ'ಮಡಂದೈ) ನನ್ನ ಮಗಳು (ಪಣ್ಣು ಪೋಲನ್ರು) ಹಿಂದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ 

ಇಲ್ಲದೇ ಈಗ ಲಜ್ಜೆ, ಭಯ ಇವು ಇಲ್ಲದವಳಾಗಿ, (ಅಣ್ಣರ್ ಕೋನ್ ಎನ)್ರಂ) 

ನಿತ್ಯಸೂರಿನಾಥನೆಂದು ಹೇಳಿಕ್ಕೊಂಡು, (ಎನ್ನಾನೈ ಎನ್ರುಂ) ಆನೆಯಂತೆ ನನಗೆ 

ಸ್ಪ ಹಣೇಯನಾ ದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ, (ಆಯರ್ವಣಾದರ್ ಕೊಂಗೈ 

ಪುಲ್ಹುಶಣ್ಣನೆ ನ್ರುಂ) ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ವನಮಂಡಲವನ್ನು ಆಲಗಿಸುವ 

ಶೀಲವನ್ನುಳ್ಳ ರಸಿಕನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, (ನಾನ್ಮರೈಹಳ್ ತೇಡಿ ಓಡುಂ 

ಶೆಲ್ವನೆನ್ರುಂ) ನಾಲ್ಕುವೇದಗಳೂ ಹಂಡುಕಿಕೊಂಡು ಓಡುವ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದಂ 

ಹೇಳಿಕೊಂಡು, (ವಣ್ಣಉಲವು ಪೊಟ್ಲ್ ಕೊಳ್ನಾಂಗೈ) ಭ್ರಮರಗಳು 

ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಂವ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಮನ್ನ ವರಾಯನ್ 

ಎನ್ರು ಎನ್ರು) ನಿತ್ಯ ವಾಸಮಾಡುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತನೆಂದಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂ. 

(ಪಾರ್ತ್ತನ್ ಪಳ್ಳಿ ಪಾಡುವಾಳೇ) ಪಾರುತ್ತ ನ್ ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯ ದೇಶವನ್ನು 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 

ಇವಳು ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯು 

ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವಳ ಬಳಿ ಬರದೆ ಇದ್ದರೆ 

ತಾನೇ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ ಲ್ಲ. 

ಅಂಡಾಂತವರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದರ್ಶನೀಯ 

ವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ತನ್ನ ಲೀಲಾ ಪರಿಕರವನ್ನು 

ತೋರಿ ಗೋಪಿಯರನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಿಕೆೊಂಡಂ ಅವರೊಡನೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷ 

ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವನು ಅವನು. ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಶವಾಗಿರುವ 

ಇವನು ವೇದಗಳಿಗೂ ಎಟುಕದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ 
ನಾಯಕನಂ ಇರುತ್ತಿರುವ ಊರೆಂಬುದನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಪಾರತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಾಯಕಿ ಹೀಗೆ. : 



ವಳಯಾನೈ ೧೩೫ 

ಕೊಲ್ಲೈಯಾನಾಳ್ ಪರಿಶಟ್ನ್ನಾಳ್ ಕೋಲ್ವಳ್ಳೆಯೊಾರ್ 

ತಮ್ಮುಹೆಷ್ಟೇ 
ಮಲ್ಲೈಮುನ್ನೀರ್ತಟ್ಟು ಇಲಂಗೈಕಟ್ಟು ಅಟತ್ತಮಾಯೆ 

ನೆನ್ರುಮ 
ಶೆಲ್ಪನಂ್ಸ ಮಲ್ಹು ಮರೈಯೋರ* ನಾಂಗೈ ದೇವ 

ದೇವನೆನ್ರನ್ರೋದಿ 

ಸಲ್ ವಳ್ಳಿಯಾಳ್ ಎನ್ ಮಡನ್ನೈ ಪಾರ್ತ್ತನ್ ಪಳ್ಳಿ 
ಪಾಡುವಾಳೇ ॥೪॥ 

(ಪಲ್ವಳ್ಳೆಯಾಳ್ ಎನ್ ಮಡಂದೈ) ಅನೇಕ ಬಳೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ 

ಕೈಯುಳ್ಳ ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯಖ (ಕೋಲ್ವಳ್ಳೆಯಾರ್ ತಮ್ ಮಂಹಪ್ಪೇ) ತನಗೆ 

ಸವಕಾನ ವಯಸ್ಕರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಂದೆಯೇ (ಕೊಲ್ಲೈಯಕಾನಾಳ್) ಎಲ್ಲೆ 

ಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡದಳು. (ಪರಿಶು ಅಟ್ನ್ನಾಳ್) ಲಜ್ಜೆಯೇ ಮೊದಲಾದ 

ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಮಯರ್ಕಾದೆಯಂನ್ನು ಬಿಟ್ಟಳು. (ಮಲ್ಲೈ ಮುನ್ನೀರ್ ತಟ್ಟು) ವಿಶಾಲ 

ವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇತಂವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ (ಇಲಂಗೈ ಕಟ್ಟು ಅಟಕಿತ್ತ) ಲಂಕಾ 

ಪುರಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ವಕಾಡಿದ (ವರಾಯನ್ ಎನಂ್ರಂ) ಆಶ್ಚರ್ಯಚೇಷ್ಟಿತನಂ 

ಎಂದುಕೊಂಡು, (ಶೆಲ್ವಂ ಮಲ್ಹುಮರೈಯೋರ" ನಾಂಗೈ) ಸಂಪದ್ಭರಿತರಾದ 

ವೈದಿಕರುಗಳು ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ದೇವ ದೇವನ್ 
ಎನ್ರು ಎನ್ರು) ದೇವಾಧಿದೇವನು ಎಂದಂ ವಂತ್ತೆ ವಂತೆ; ಹೇಳಿಕೊಂಡು (ಪಾರ್ 

ತ್ತನ್ ಪಳ್ಳಿ ಪಂಡಂವಾಳೇ) ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯದೇಶವನ್ನು ಹಾಡು 

ತ್ರಿದ್ಧಾಳೆ. | 

“ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನನ್ನು ಇವಳು ಹಾಡತೊಡಗಿದಳೆಂ. 

ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿ. ಹೊರಟಂ ಹೋದಳು” ಎಂದಂ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. 

ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಲಜ್ಜೆ ಮೊದಲಾದ ಸ್ತ್ರೀತ್ರ ಕ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ವೀರಿ 

ಹೋದಳಂ,ಅದೂ ತನ್ನ ಓರಗೆಯವರ ವಯಂಜೆಯೇ ಹೀಗಾದಳಂ. ಸಮೃದ್ಧ 

ವಾಗಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಅಪ್ರಧೃಷ್ಯ 

ವಾದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಧ್ಹ ೈಂಸವರಾಡಿದ ಪರವಂಪ್ರಣಯಿಂ ಅವನಂ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. 

“ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ಪಡಬೇಕಾದ 



೧೩೬ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಪಾಡನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇವಳು ಅಂಥ ಅನೇಕ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡೂ ಪಡುತ್ತಾ ' 

ದುಃಖಿಸಂತ್ತಿದ್ದಾಳೆಲ್ಲಾ ;' ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ, 

ಅರಕ್ಕರ್ ಆನಿಮಾಳೆ ಅನ್ರು ಆಟ್ ಕಡಲ್ಶೂಟ್ ಇಲಂಗೈಶೆತ್ತ 

'ಕುರಕ್ಕರಶನೆನ್ರುಂ ಕೋಲ ವಿಲ್ಲಿ ಎನ್ರುಂ ಮಾಮದಿಯ್ಯೆ 
ನೆರುಕ್ಕುಂ ಮಾಡನೀಡು ನಾಂಗೈ ನಿನ್ನಲನ್ ಎಸ್ರೆನ್ರೋದಿ 

ಪರೆಕ್ಕಟ್ನ್ನಾಳ್ ಎನ್ಮಡಂದೈ ಸಾರ್ಕ್ರೈನ್ಪಳ್ಳಿ 

ಪಾಡುವಾಳೇ ॥೫॥ 

(ಎನ್ಮಡಂದೈ) ನನ್ನ ಮಗಳು (ಅನು) ಅರಕ್ಕರ್ ಆವಿಮಾಳ) : ಅಂದಂ 

ರಾಕ್ಷಸರ ಪ್ರಾಣಗಳು ನಾಶವಾಗಂವಂತೆ (ಆಟ್ಕೆಡಲ್ ಶೂಟ್ ಇಲಂಗೈ ಶೆತ್ತ) 

ಮಹಾಸಮಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತವಾದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದ 

(ಕುರಕ್ಕರಶನ್ ಎನ್ರೂಂ) ವಾನರವೀರರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾವಿಂಯಾಣದವನೇ ಎಂದಂ 

ಹೇಳಿಕೊಂಡು (ಕೋಲವಿಲ್ಲಿಎನ್ರಿಂ) ಸುಂದರನಾದ ಬಿಲ್ಲಾರನೆಂದಂ ಹೇಳಿ 

ಕೊಂಡು, (ವಕಾಮದಿಯೈನೆರುಕ್ಕುಂ) ಚಂದ್ರಮಂಡಲವನ್ನು ಒತ್ತುವ (ವರಾಡಂ 

ನೀಡು ನಾಂಗೈ) ಪ್ರಾಸಾದಗಳಿರುವ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ನಿನ್ಮಲನ್ 

ಎನ್ರೆನ್ರು ಓದಿ) ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಂ ಎಂದೆಂದು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ 

ಹೇಳಿಕೊಂಡು (ಪರಕ್ಕಟ್ನ್ಹಾಳ್) ದೋಷಶಾಲಿನಿಯಾಗಿ (ಪಾರ್ತ್ವನ್ ಪಳ್ಳಿ 

«ಪಾಡಂವಾಳೇ) ಪಾರ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತಂ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. 

ದೇವಿಯೊಡನೆ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನಿಂಟಂವರಾಡಿದ ಅವನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನಲ್ಲದೆ ಆ 

ರಾಕ್ಷಸಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಿದ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸಮಂದ್ರ 

ವನ್ನೇ ಕಂದಕವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸವಕಾಡಿದ ವಾನರ 

ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿದ್ದನವನಂ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ 
ರಾವಣನ ಒಕ್ಕಲನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದವನು ಈ ಮಹಾವೀರ, ವೀರಾಧಿವೀರರಂ 

ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ದರ್ಶನೀಯವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವವನವನಂ. 
ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಸಂಚರಿಸಂತ್ರಲೇ ಇರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ 

ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುವಂತೆ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲುಳ್ಳೆ ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರಾಸಾದಗಳಂ, 

ಇವಳು ಈಗ ಅಪವಾದಕ್ಕೂ ಹೆದರದವಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು! ಅವನಿರುವ 



ಕವಳಯಾನೈ ೧೩೭ 

ಊರನ್ನ ನಾನೂ ಕೇಳಂವಂತೆ ಬಾಯಿಬಿಟರ್ಣ ಇವಳಂ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 
“ತೇನ ದಂಃಖೇನ ರುದತೀ ನೈವ ಮಾ ಕಿಂಚಿದಬ್ರವೀತ್' ಎನ್ನುವ 

ದೆಶೆಯನ್ನ್ನು. ಇವಳು :ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 

ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. 

ಲಂ ಮುತ್ತುಂ ಉಂಡುನಿಟ್ನ್ನ ನಾತನೆನ್ರುಂ 
ನಾನಿಲಂಶೊಟ್ 

ನೇಲೈ ಅನ್ನೆ ಕೋಲಮೇನಿವಣ್ಣನ್ಎನ್ರುಂ ಮೋಲೆಟಂಸ್ಸು 

ಶೇಲುಹಳುಂ ನಯೆಲ್ ಕೊಳ್ ನಾಂಗೈೆ ದೇವದೇನನ್ 

| ಎನ್ರೆನ್ರೋದಿ 
ಪಾಲಿನಲ್ಲ ಮೆಲ್ ಮೊಲಾಯಾಳ್ ಹಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ 

ಹಾಡುವಾಳೇ ॥0೬॥ 

(ಪಾಲಿನ್ ನಲ್ಲವೆಂಲ್ಮೊಟ್ಯಣಾಳ್) ಪರಮ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನಾಡುವ 

ಸ್ವಭಾವದವಳಾದ ನನ್ನ ವಂಗಳೆಂ (ಇಬಾಲಂವಂತ್ತೂಂ) ಭೂಮಂಡಲಗಳೆಲ್ಲ 

ವನ್ನೂ (ಉಣ್ಣುಉಮಿಲ್ನ್ನ) ಉಂಡು ಹೊರಗೆ ಉಗಿದ (ನಾದನೆನ್ರಂ) 

ನಾಥನೆಂದಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡೂ, (ನಾನಿಲಂಶೂಲ್) ಭೂವಿರಿಯನ್ನು ಸಂತ್ತು 

ವರಿದುಕೊಂಡಿರಂವ (ವೇಲೈ ಅನ್ನ) ಸಾಗರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ (ಕೋಲಮೇನಿ 
ವಣ್ಣನ್ ಎನ್ರುಂ) ಅತಿಸಂಂದರವಾದ ದಿವ್ಕಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವಿಶಿಷ್ಟನೆಂದು 

ಹೇಳಿಕೊಂಡೂ, (ಶೇಲ್ ಮೇಲೆಟಿನ್ಹುಉಹಳುಂ) ಮತ್ತ್ಯಗಳಂ ಮೇಲಕ್ಕೆ 

ಚಿಮ್ಮಿನಲಿಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳೆವಾದುದೂ, (ವಯೆಲ್ಕೊಳ್) ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿರುವುದೂ ಆದ (ನಾಂಗೈ ದೇವದೇವನ್ ಎನ್ರಎನ್ರ್ರೂ ಓದಿ) ತಿರಂ 

ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ ದೇವಾಧಿದೇವನೆಂದಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು (ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ 

ಪಾಡುವಾಳೇ) ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. 

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಲಯಕಾಪತ್ತನ್ನು ನೀಗಿದ ವಂಹಾನಂಭಾವನವನಂ. 

ಸರ್ವವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನೂ ವರಾಡುವವನಂ ಅವನು. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ 

ಯಾಗಿರುವ ಅವನಂ ಆಪತ್ಸಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಯರ್ದಲ”, ಮರಂದಂ, 
ಮುಲ್ಗ್ಲೈ, ಕುರಂಜಿ-ಎಂದಂ ಹೇಳುವಂತಿರಂವ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಳೆಸಿರುತ್ತಿ 

ರಂವ ಸವಂದ್ರದಂತೆ ದರ್ಶನೀಯವಾದ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನವನಂ. 



೧೩೮ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ ' 

ಜಲಚರಸತ್ತ್ವಗಳೂ ಸಹ ಆನಂದದಿಂದಿರಂವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವ 

ದೇಶ, *ವಂಧೆಂರಾ ವಧುರಾಲಾಪಾ' ಎಂದಂತೆ ಇವಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ 

ಅವನಂ ಮನಸೋತಂ ಬಾಯಿಬಾಯಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಇವಳೇ ಅವನಿಗಾಗಿ 

ಹೀಗೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲಾ' ಎಂದು ತಾಯಿಂ ಹೇಳೆಂತ್ತಾಳೆ. 

ನಾಡಿ ಎನ್ನೆನ್ಉಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಡ ನಾತನೆನ್ರುಂ ನಾನ್ಮರೈೈಹಳ್ 

ಶೇಡಿ ಎನ್ರುಂ ಕಾಣಮಾಟ್ಟಾ ಶೆಲ್ಪನೆನ್ರುಂ, ಶಿರೈಕೊಳ್ನಣ್ನು 

ಶೇಡೆನ ಉಲವು ಪೊಬ್ಲ್ ಕೊಳ್ ನಾಂಗ್ರೆ ತೇವತೇವ 

ನೆಕ್ರೆಸ್ರೋದಿ 
ಸಾಡಕಂಶೇರ್ ಮೆಲ್ಲ ಡಿಯಾಳ್ ಸಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ 

` ಪಾಡುನಾಳೇ ॥೭॥ 

(ಪಾಡಕಂಶೇರ್ ಮೆಲ್ಲಡಿಯಾಳ್) ನೂಪುರದಿಂದಲಂಕೃತವಾದ ಮೃದುವಾದ 
ಪಾದವನ್ನುಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಗಳಂ (ನಾಡಿ ಎನ್ನನ್ಉಳ್ಳಂ ಕೊಂಡನಾದನೆನ)ಂ) 

ಹುಡಂಕಿ ಬಂದಂ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೂ ವಾಸಸ್ಮಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 

ಸ್ವಾವಿಂ ಎಂದೂ, (ನಾಲ್ಮರೈಹಳ್ ) ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು (ತೇಡಿಎನ್ರುಂ 

ಕಾಣಮಾಟ್ಬಾ ಶೆಲ್ವನೆನ್ರಂ) ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹಂಡುಕಿದರೂ ಕಾಣಲಾರದಂತಹ 

ಶ್ರೀವರಾನ್ ಎಂದೂ, (ಶಿರೈಕೊಳ್ವಂಡು) ಗರಿಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಭ್ರುವಂರೆಗಳು 

(ಶೇಡು ಉಲವು ಪೊಟಿಕಿಲ್ಕೊಳ್ ನಾಂಗೈ) ಗುಂಪುಗಂಂಪಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಂತ್ತಿರಂವ : 

ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ದೇವದೇವನೆನಂ ಎನ್ರೂ ಓದಿ) ' 

ದೇವಾಧಿದೇವನೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು (ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ಪಾಡುವಾಳೇ) 

ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಮದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡಂತ್ತಾಳೆ, 

ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಂ ಬಂದಂ ನನ್ನ ವಂನಸ್ಸನ್ನ್ಣಿ ತನ್ನದನ್ನಾಗಿ 
ವಣಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟ ಶೇಷಿಯವನಂ. ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ತನಗಾಗಿ ವಾಡಿಕೊಂಡ 
ಅವನನ್ನು ವೇದಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾಣಂವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಹುಡಂಕುತ್ತಲೇ ಇವೆ. 

ಮನೋಹರವಾದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಂಬಿಗಳೆ ಹಿಂಡು ಸಂಚರಿಸಂತ್ರಾ ಇರಂ 

ವಂಥ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆ ದೇವದೇವನನಕ್ನಿ ಇವಳು ಹಾಡುತ್ತಾ 

ಇದ್ದಾಳೆ, 



ಕೆವಳೆಯಾನೆ ೈ ೧೩೯ 

ಉಲಹಂ ಏತ್ತುಂ ಒರುವನೆನ್ರುಂ ಒಣ್ ಶುಡರೋಡು 
ಉಂಬರ್ ಎಯೋ್ದಾ 

ನಿಲನ್ರಂ ಆಲಿಪ್ಪ ಡೈಯ ನೆನ್ರುಂ ನೇಶನೆನ್ರುಂ ಶೆನ್ತಿಶೈಕ್ಕು 

ತಿಲದಮನ್ನ ಮಠೈಯೋರ್ ನಾಂಗೈ ದೇನದೇವನೆಸ್ರೆನ್ರೋದಿ 

ಸೆಲರುಂ ಏಶ ಎನ್ಮಡಂಜೈ ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ 

ಪಾಡುವಾಳೇ ॥೮॥ 

(ಎನ್ಮಡಂದ್ಯೆ) ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಇವಳು (ಉಲಹಂಏತ್ತುಂಒರಂವನ್ 

ಎನ್ರುಂ) ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಸ್ರತಿಸುವ ಅದ್ವಿತೀಯನಂ ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾ 

(ಒಣ್ಶುಡರೋಡು ಉಂಬರ್) ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರುಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ದೇವತೆ 

ಗಳಿಂದಲೂ (ಎಯ್ದಾ ನಿಲವುಮ್) ಸಮೀಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುವ 

(ಆಲಿಪಡೈಯನೆನ))ಂ) ಶ್ರೀಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯಂಧವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದವನು 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, (ನೇಶನೆನ್ರುಂ) ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, (ತೆನ್ 

ದಿಶೈಕ್ಕು ತಿಲದಮನ್ನ) ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿಲಕಪ್ರಾಯವಾಗಿ (ಮರೈಯೋರ" 

ನಾಂಗೈ) ವೈದಿಕರು ತುಂಬಿರುವ ತಿರಂನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ದೇವದೇವನ್ 

ಎನರ್ರಿ ಎನರ್ರಿ ಓದಿ) ದೇವಾಧಿದೇವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು (ಪಲರಂಂಏಶ) 

ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ (ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ಪಾಡುವಾಳೇ) 

ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. [ 

"ಅವನು ನಿನ್ನ ವಂನಸ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನೆಂದು ನೀನು ಅವನಿಗಾಗಿ 

ಹಂಬಲಿಸಿದರೆ ಲೋಕದವರಂ .ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಂವುದಿಲ್ಲವೇ ?'---ಎಂದಂ 

ಕೇಳಿದರೆ ಅವಳು ಹೇಳಂತ್ತಾಳಿ- "ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಹೀಗೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆ 

ಯುವೆನೋ? ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಅವನನ್ನುಸ್ತುತಿಸಂವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅವನಂ ಸರ್ವ 

ಸಮಾಶ್ರಯಣೀಯನಲ್ಲವೇ? ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳೂ ಹೆತ್ತಿರ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗ 

ದಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯಂಧವನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ 

ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಲ್ಲವೋ ? ಭಕ್ತರ ಒಗೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೇಮವೇ ರೂಪ 

ಗೊಂಡಂತೆ ಅವನಿರಂವನಲ್ಲವೇ?'--ಎಂದಂ. ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿಗೇ. ತಿಲಕಪ್ರಾಯಂ 
"ರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರುವ ತಿರಂನಾಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನೆಲಸಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ? 

ಹೀಗೆ ಆ ನಾಯಕಿ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತಂ ಆಡುತ್ತಾಳೆ, 



೧೪೦ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಕಣ್ಣಿನೆಸ್ರುಂ ನಾನನರ್ಹಳ್ಕಾದಲಿತ್ತು ನಂಲರ್ ಹಳ್ ತೊವುಂ 

ಎಣ್ಣನೆನ್ರುಂ ಇನ್ಫನೆನ್ರುಂ ನಿಉಲಹಕ್ಕಾದಿ ಎನ್ರುಂ 

ತಿಣ್ಣ ಮಾಡ ನೀಡುನಾಂಗೈ ದೇನದೇನನ್ ಎಸ್ರೆನ್ರು ಓದಿ 

ಪಣ್ಣಿನನ್ನ ನೊಲ್ಮೊಲ್ಯಾಳ್ ಪಾರ್ತ್ರೈನ್ಸಳ್ಳಿ 

ಪಾಡುವಾಳೇ ॥೯॥ 

(ಪಣ್ಣಿನನ್ನಮೆಲ್ ಮೊಟ್ಯಣಳ್) ಪರಮಭೋಗ್ಯವಾದ ಮೃದುವಚನ 

ಗಳನ್ನಾಡಂವ ನನ್ನ ಪ್ರತ್ರಿಯಂ (ಕಣ್ಣನೆನ)್ರಂ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಕೊಂಡು, (ಪಾನವರ್ಹಳ್) ದೇವತೆಗಳು (ಕಾದಲಿತ್ತಾ) ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 

(ಮಲರ್ಹಳ್ ತೂವುಂ ಎಣ್ಣನೆನ್ರುಂ) ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಂವಂತೆ ಅವರ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಂವವನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, (ಇನ್ಸನೆನ್ರ್ರಂ) ಆನಂದದಾಯಕ 

ನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, (ಏಟುಲಹುಕ್ಕು ಆದಿ ಎನಶ್ರಂ) ಸಪ್ತಲೋಕಗಳಿಗೂ 

ಕಾರಣಭೂತನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, (ತಿಣ್ಣವಕಾಡ ನೀಡು ನಾಂಗೈ) ಸುದೃಢ 

ಪ್ರಕಾರ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತವಾದ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ದೇವದೇವನ್ ಎನಂ್ರ 

ಓದಿ) ದೇವಾಧಿದೇವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು (ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ಪಾಡುವಾಳೇ) 

ಪಾರ್ತ್ತನ್ಪಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. 

"ಇವನು ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹವುಳ್ಳೆವನಂ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ 

ತಿಳಿಯಿತು ?  ಲೋಕದವರು ಇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೋ? ಹಾಗೆ 

ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಕಾರಣ ಯಾವುದಂ?' ಎಂದು ಇವಳನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಬಂದ 

ಕೆಲವರಂ ಕೇಳಲಂ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ "ಪೆಣ್ಪಿತ್ತನ್' ಎಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. "ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಉತ್ಸತ್ತಿರಪಿ 
ಚಾಪ್ಯಯಃ' 'ಎಂದಂ ಹೇಳಿಲ್ಲವೋ? ಭಕ್ತರ ವಂನೋರಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತವನು 

ಅವನೇ ಅಲ್ಲವೋ ? ಅವನೇ ಆನಂದಾವಹನಂ, ಅವನೇ ಅಲ್ಲವೇ ತಿರಂ 

ನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಧಿ ದೇವನು ? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಂಯಂಂ ಇರಂವ 

ಊರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ನಾಯಂಕಿ. 



ಕವಳಯಾನೈ ೧೪೧ 

ಪಾರುಳ್ ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಯೋರ್ನಾಂಗೈ ಪಾರ್ತ್ರನ್ ಸಳ್ಳಿ 

ಶೆಂಗಣ* ಮಾಲ್ಕೈ 

ನಾರ್ ಕೊಳ್ ನೆಲ್ಬಮುಲೈ ಮಡವಾಳ್ ಪಾಡಲ್ವೆ 

ತಾಯ್ ಮೊಟ್ಂದ ಮಾತ್ತಂ 

ಕೂರ್ಕೊಳ್ ನೆಲ್ಲನೇಲ್ ಕಲಿಯೆನ್ ಕೂರು 
ತನಿಟಿಪತ್ತುಂ ನಲ್ಲಾರ್ 

ನಿರ್ ಕೊಳ್ ನೆಲ್ಲವೈಹುಂದತ್ತುಳ* ಇನ್ಸೆಂ ನಾಳುಂ 

ಎಯ್ ಮಮವಾರೇ ॥ಂ೧೦॥ 

(ಪಾರುಳ್ನಲ್ಲ) ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ (ಮರೈಯೋರ"ನಾಂಗೈ) 

ವೈ ದಿಕ ಜನರಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ತಿರುನಾಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ (ಪಾರ್ತ್ತ ನ್ಪಳ್ಳ) 

ಪಾರ್ತ್ರ ನ್ಪಳ್ಳಿ' ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತುದಲ್ಲಿರುವ (ಶೆಪ್ಕಣ್ವಾಲ್ಫು) 
ಪುಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು (ವಾರ್ಕೊಳ್ನಲ್ಲಮುಲೈ ಮಡ 

ವಾಳ್) ಕಂಚುಕವನ್ನೂು ವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿಯ 

(ಪಾಡಲೈ) ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮುಸಿ ಗೆ ತಂದಂಕೊಂಡು (ತಾಯ್ ಮೊಬ್ನ್ನ 

ವಣತ್ತಂ) ತಾಯಿಯಂ ಹೇಳಿದ ವಕಾತುಗಳಾಗಿ (ಕೂರ್ಕೊಳ್ ನಲ್ಲವೇಲ್ 

ಕಲಿಯನ್) ಹರಿತವಾದ ವೇಲಾಯುಂಧವನ್ನು ಹಿಡಿದ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರವರಂ 

(ಕೂರಂ) ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ (ತವಿಂಟಿ್ಪತ್ತುಂವಲ್ಲಾರ್) ಈ ಹತ್ತು ಪಾಶುರ 

ಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು (ಏರ್ಕೊಳ್ನಲ್ಲವೈ ಹುಂದತ್ತೂಛ್) ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠೆ ವಾದ 

ಪರಮಪ ದದಲ್ಲಿ (ನಾಳೆಂಂ) ಸದಾಕಾಲವೂ (ಇನ್ಸಂಎಯ್ದುವಾರ್) ಆನಂದ 

ವನ್ನು ಹೊಂದಂವವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ವಾಶ್ಸಲ್ಯವನ್ನೂ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನೂ . ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಪಾರ್ತ್ತನ್ 

ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಪರವಣತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತ: ನಾಯಿಕಾಭಾವವನ್ನು 

ಹೊಂದಿದ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಶುರಗಳನ್ನು 
ಅನಂಸಂಧಾನ ಮಾಡಂವವರು ಏಂದೂ ಅಗಲಿಕೆಯೇ ಉಂಟಾಗದಂತಹ ಪರಮ 
ಪದದಲ್ಲಿ ಇರಂವವರಾಗಿ ಆನಂದ ನಿರ್ಭರರಾಗಂವರು, 



ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪತ್ತು. ಒಂಭತ್ತನೆಯೆ ತಿರುಮೊಲ್ ' 

“ನುಮ್ಮೈತೊಟುದೋಮ್? 

ಪ್ರವೇಶ 
` ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಕಟವಾದ ಆಶೆಯನ್ನು ಆಳ್ವಾರ್ 

ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆ ಆಶೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. 

ಪ್ರಕೃ ತಿಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿದ ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಭಗವಂತನು 

ಒಲಿದು ಬಂದು ನೆಲಸಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ 
ಭಗವಂತನೂ ಸಹ ಶರೀರಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆಯಲಂ 

. ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ, ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 
ಆರ್ಚಾವತಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಇವರಂ 
ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಪ್ರದನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆಶೆಯನಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ 

ಗೊಳಿಸುವನೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ, “ಪುಂಡರೀಕ', : "ಅಕ್ರೊರ' ಮೊದಲಾದವರ 

ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಟಾಕ್ಷ ಬೀರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಕಟಾಕ್ಷಗಳನ್ನು 

ಬೀರುವನೆಂದೂ, ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈೆಂಕರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ 

ಆಶೆ ಕೈಗೂಡಂವುದೆಂದೂ ಹೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಆದುದನ್ನು ಅವರಂ 

ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಅವಸನ್ನರಾದರಂ. ನಾಯಕನೊಡನೆ ಪ್ರಣಯಂ 

ಕಲಹ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕಿ ಕೋಪದಿಂದ ಆಡುವ ಹಾಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು 
ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಗರ್ಭವಾದ. 
ವಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ನುಮ್ಮೈ ತೊಲುಜೋಂ ನುಸ್ನೆಮ್ ಪಣಿಶಯ್ದಿರುಕ್ಕುಂ 
ನುಮ್ಮಡಿಯೋಂ 

ಇನೆ, ಕತ್ತು ಇಸ್ಟ ಪೆತ್ತೋಂ ಎಂದಾಯಕ್ ಇಂದಳೊರೀರೇ 
ಎನ್ನೈ ಕಡಿದಾಕರುಮಂ ಅರುಳಿ ಆವಾವೆನ್ರು ಇರಂಗಿ 

ನನ್ಮೈ' ಒರುಕಾಲ್ ಕಾಟ್ಟಿನಡನ್ನಾಲ್ ನಾಂಗಳ್ 
ಉಯ್ಯೋನೇ yon 
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(ಇಂದಳೂರೀರ್ ಎನ್ನಾಯ್) ತಿರುವಿಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಗನಂತನೇ, 
(ನುಮ್ಮೈತೊಟುದೋಂ) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆವು, (ನುಂದಂಪಣಿಶೆಯ್ ದು) 

ನಿಮಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ (ಇರುಕ್ಕುಂ ನುಮ್ಮಡಿಯೋಂ) ಸತ್ತೆಹೊಂದಿ 

ಇರುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯಪರರಾಗಿದ್ದೇವೆ.  (ಇಮ್ಮೈಕ್ಕು ಇನ್ಬಂ 

ಪೆತ್ತೋಂ) ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಯುವಂತಹ ಆನಂದಭಾಗ್ಯ 

ಪಡೆದೆವು. (ಎಮ್ಮೈ ಆ ಆ ಎನ್ನು ಇರಂಗಿ) ಇಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

"ಅಯೋ" ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ (ಕಡಿದಾಕರುಮಂ ಅರುಳಿ) ಶೀಘ್ರವಾಗಿ 

ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿ (ನಮ್ಮೈ ಒರುಕಾಲ್ ಕಾಟ್ಬಿನಡಂದಾಲ್) 

ಒಂದು ಸಲವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ 

ನಡೆದಂಬಂದರೆ (ನಾಂಗಳ* ಉಯ್ಕ್ಯೋಮೇ) ನಾವು ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ಹೋಗ 

ಲಾರೆವೋ ?' 

“ತೇಪಿ ವಾಮೇವ ಕೌಂತೇಯ ಯಜಂತ್ಯವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ' ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ದಂತೆ ನಾವು ಭಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಭಜಿಸಿದೆವು. ನಿನ್ನ 
ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಚದಂರಂಗವೇ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದನ್ನೂ 

ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಲಭಿಸದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಧಾರಣ ವಕಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳಲು ಅಶಕ್ತರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. "ನ ಚ ಸೀತಾತ್ವಯಾ ಹೀನಾ 

ನ ಚಾಹಂ ಅಪಿ ರಾಘವ |! ವಂಹೂರ್ತವಂಪಿ ಜೀವಾವಃ ಜಲಾನ್ಮತ್ಸ್ಯಾ ವಿವೋ 

ದ್ವ ಕ್!" ಎಂದಂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. 

ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಲಾಭದಿಂದ ಬಂದ' ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಆ ಲಾಭವನ್ನೇ ಹೇಳುತಿ. ರುವಾಗ ಈಗ ತೃಪ್ತಿ ಸಂಗತವಾಗುವುದೇ ಎಂದರೆ ಆ 

ಜಾ ಸ್ಲನಲಾಭವೇ ತಾನೇ ಹೀಗೆ ಪರಿವೇದನ "ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲ 

ದಿದ್ದ ರೆ ಇತರರಂತೆ ಉಂಡು ಉಟ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಳೆದು ತಿರಿಯಬಹಂದಾಗಿತ್ತಿ. 

ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂ ಇಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾವಿಂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ 

ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾ 3. "ಈ ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ನಿನಗೆ ಶೇಷ' ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುವಂತೆ 

ನಮಗೆ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನಿ ತ್ತು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾ ನೆ ಅವನು. "ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನಾಗ ' 

ಬೇಕಂ?' ನಿಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಹೇಳೆಂತ್ತಾರೆ "ಆ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ 

ಅನುರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀನು ವಣಡಿಸಿಕೊಳೆ ೈಬೇಕು' — 
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ಎಂದು. "ನಿವೇದಯತ ವರಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ' ಎಂದ ವಿಭೀಷಣ, ಏಕೆಂದರೆ 

' ರಾವಣ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 

ಸೇರಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಲಾಭದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರಂವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, 

ಪ್ರಾಪ್ತಿಫಲವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೋವುಂಟಾ 

ಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ, “ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನುಂಟುವಕಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದ ಕಾರಣ ಈ 
ಅಕ್ಕಿಂಚನ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.'--ಎಂದಂ ನನ್ನ ದಯನೀಯ ದೆಶೆಯನ್ನು 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು .ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು 

ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯಂಯಔ ರಾವಂ॥' ಎಂದಂತೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ 

ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಹೋದ ಪ್ರಾಣ ನಮಗೆ ಬಂದೀತು. . 

ಶಿನ್ಸೈ ತನ್ನುಳ್ ನೀಂಗಾದಿರುನ್ನ ತಿರುನೇ ಮರುವ ಇನಿಯೆ 
ನನ್ನಾ ಅನ್ತಣ್ ಆಲಿಮಾಲೇ, ಶೋಲೈಿಮುತ್ತಕಳಿರೇ . 

ನಂದಾನಿಳೆಕ್ಕಿನ್ ಶುಡರೇ ಕಶ್ಸೆಯೆೊರ್ ನಿನ್ರ ನಂಬೀ ಎನ್ 

ಎಂದಾಯೆ್ ಇಂದಳೊರಾಯಂ" ಅಡಿಯೇರ್ಕ್ಯು 

ಇಶ್ಸೆಯೆಂಂ ಇರಂಗಾಯೇ ॥೨॥ 

(ಶಿಂದೈತನ್ನುಳ್ ನೀಂಗಾದಿರುಂದ ತಿರಂವೇ) ನಮ್ಮ ಹೃದಯಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲವೂ 

ಅಗಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತೇ, (ಮರುವ ಇನಿಯ ಮೈಂದಾ) ಅನು 

ಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಪರಮಭೋಗ್ಯನಾಗಿರಂವ ನಿತ್ಯಯಂವಾ ಆದವನೇ, (ಅಮ್ತಣ್ 

ಆಲಿವಾಲೇ) ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಗು ಇರುವ 'ತಿರುವಾಲಿಯ 

ಸ್ವಾಮಿಯೇ, (ಶೋಲೈಮಂತ್ತಕಳಿರೇ) ತೋಪಿನೊಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಆನೆಯಮರಿ 

WN (ನಂದಾವಿಳಕ್ಕ ನ್ ಶುಡರೇ) ಒಂದಂ ದಿನವೂ ನಂದದ ದೀಪ 

ದಂತೆ ಜ್ವಲಿಸಂವವನೇ, (ನರೈಯೂರ" ನಿನ್ರನಂಬೀ ) ತಿರುನರೈಯೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಬಿಜಯಮಾಡಿರುವ. ಪರಿಪೂರ್ಣನೇ, (ಇಂದಳೊರಾಯರ್ ಎನ್ನಾಯ್) 

ತಿರಂವಿಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನೇ, (ಅಡಿಯೇರ್ಕು ಇರೆ ಕೈಯಂಂಂ 

ಇರಂಗಾಯೇ) ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಣಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ! 

“ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನೀವೇನಾದರೊ ಕೃಷಿ ಮಾಡ 

ಬೇಡವೇ' ಎಂದಂ ಅವನು ಕೇಳಿದರೆ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ--“ನಿರತಿಶಯಂ 
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ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು ನೀನೇ ತೋರಿದ್ದೀಯೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೊರೆ 

ಯನ್ನೂ ನೀನೇ ಕಳೆಯಬೇಕು' -ಎಂದಂ. ಸರ್ವದಾ ಹೃದಯಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ 
ಅವನೇ ತಾನೇ ಇವರ ಸಂಪತ್ತು? ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟೂ 
ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟೂ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಭೋಗ್ಯತಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಸ್ವರೂಪನವನು. "ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟಂ ವಣಾಡಿದ ನಿನಗೆ ನನ್ನ 
ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ವಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 
ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಿಷಯಂವೇ' ?--ಎಂದಂ ಆಳ್ವಾರ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಸೇಶುಹಿಕ್ರೆದು ಇದುವೇ ನೈಯಂ ಈರಡಿಯಾಲ್ ಅಳಂದ ' 
ಮೂಶಿನಣ್ಣು ಮುರಲುಂ ಕಣ್ಣಿ ಮುಡಿಯೀರ್ 

ಉನ್ಮ್ಮೈ ಕಾಣುವ 

ಆಶೈಯೆನ್ನುಂ ಕಡಲಿಲ್ ನೀಟ್ನ್ನು ಇಂಗೆ 

ಅಯರ್ಕೋನಮಂ್ ಅಯೆಲಾರುಂ 

ನಿಶುಹಿನ್ರದು ಇದುವೇ ಕಾಣುಂ ಇಂದಳೊರೀರೇ :  ೩॥ 

(ವೈಯಂ ಈರಡಿಯರಾಲ್ ಅಳನ್ನ) ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎರಡಂ ಪಾದಗಳಿಂದ 

ಅಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ (ವಣ ಮೂಶಿ ಮುರಲುಂ ಕಣ್ಣಿ ಮುಡಿಯೀ ರ್) 

ದುಂಬಿಗಳು ಮಂತ್ತಿಕೊಂಡು ರೆಯೀಂಕರಿಸುವ ಹೂವಕಾಲೆಯನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಅವತಂಸವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ (ಇಂದಳೂರೀರ್) ತಿರುವಿಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 

ಭಗವಂತನೇ, (ಇಂಗು) ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ (ಉಮ್ಮ ಕಾಣಂಂ ಆಶೈ ಎನ್ನುಂ) 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶೆಯ (ಕೆಡಲಿಲ್ ವೀಟ್ನ್ನೂ) ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 

ಬಿದ್ದ (ಅಯರ್ತ್ತೋಮ) ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೆವು. (ಅಯಲಾರುಂ ಏಶುಹಿನ್ರದಂ 

ಇದುವೇ ಕಾಣುಂ) ಇತರರು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ. 

(ಪೇಶುಹಿನ್ರದಂ ಇದಂವೇ) ನಿಮಗೆ ಯಕಾವ ನಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ 
ಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಂ. 

- “ನಿಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಅವದ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನಾನು ಈ 
ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು. ನೀವು 
ಗುಣಾರ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಪಾಡನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ 
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ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿ, ಆ ಹಿರಿಯ ಗುಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದಂ 

ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿವಂಗೆ 

ಈಗ `ಒಬ್ಬನನಲ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಗುಣಹಾನಿಯಕಾಗಂವುದಿಲ್ಲವೋ ? ನೀವು ಸರ್ವ 

ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ತಾನೇ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ 'ವಣಡಿರುವುದಂ? “ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲಂ 

ಆಶಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ವಜಗಿದಂ ಹೋದರಂ'-- 

ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವದ್ಯವು ನಿಮಗುಂಟೋ ? ನಿವ್ಮೂನ್ನಿ ಕಾಣ 

ಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಅರಿವು ಕೆಟ್ಟೆವು. "ಆಶೆ ಪಟ್ಟರೆ 

ಫಲಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ತಾನೇ ? ”--ಎಂದಂ ಇತರರಂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ' ನಿಂದಿಸಂ 

ತ್ತಾರಷ್ಟೇ ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು ಹೇಳುವ ಅವದ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು 

ವುದಕ್ಕೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಲಿದವರು ಬಯಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಅನಂಗ್ರಹಿಸಂ 

ವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ತಿರುವಿಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರದಂ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ರುವಿರಷ್ಟೇ? 

ಆಶೈನಟುವಾದು ಏತ್ತುಂ ಎಮುಕ್ಕು ಇಂಗು ಇಟು ಕ್ಯು 
ಆಯಿತ್ತು ಅಡಿಯೋರ್ಕ್ಯ್ಯು 

ತೇಶಂ ಅರಿಯೆ ಉಮಕ್ಕೇ ಆಳಾಯ್ ತಿರಿಹಿನ್ರೋಮಂಕ್ಕು 

ಕಾಶಿನೊಳಿಯಿಲ್ ತಿಹಟುಂ ವಣ್ಣಂಕಾಟ್ಟೀರ್ ಎಂಜಿರುಮಾನ್ 

ವಾಶಿನಲ್ಲೀರ್ ಇಂದಳೂರೀರೇ ಮಾಬ್ ನ್ಹೇಪೋಮ ನೀರೇ 

॥೪॥ 

(ಇಂಗು ಆಶೈವಲೌವಾದಂ ಏತ್ತಿಂ ಎವಃಕ್ಕು) ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಿವೇಶಾತಿ 

ಶಯಂದೊಡನೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ (ಇಟುಕ್ಕು ಆಯಿತು) ಈ ಸ್ತುತಿ 

ಅವದ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಬಂತಿತಂ.. (ತೇಶಂ ಅರಿಯ) ಸರ್ವ ದೇಶಗಳಿಗೂ 

ಸಾಕ್ಷಿಯಣಾಗಿರಂವ (ಉಮಕ್ಕೇ ಆಳಾಯ್ ತಿರಿಹಿನ್ರೋಮಂಕ್ಕು) : ನಿಮಗೇ 

ಕಿಂಕರರಾಗಿ ದಿವ್ಯದೇಶಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ (ಅಡಿಯೋರ್ಕ್ಯ) ನವಂಗೆ 

(ಕಾಶಿನ್ ಒಳಿಯಿಂಲ್ ತಿಹಟಿಂ) ಚಿನ್ನದ ಕಾಸಿನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಪ್ರಕಾಶಿಸಂತ್ರಿರುವ (ವಣ್ಣಂ ಕಾಟ್ಟೀರ್) ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು 

ತೋರಿಸದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, (ಇಂದಳೂರೀರ್ ಎಂಬೆರುವಣನ್) ತಿರಂವಿಂದ 

ಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನೇ, (ವಾಶಿವಲ್ಲೀರ್) ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತೋರಲು 
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ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.  (ನೀರೇವಾಟ್ನ್ನು ಪೋಮ್) ನಿಮ್ಮ್ಮ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ 

ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿಹೋಗಿ, 

ಒಂದೊಂದು ದಿನವು ಸಂದಂತೆಯೆಲ್ಲಾ, "ಅಹನ್ಯಹನಿ ವರ್ಧತೇ' ಎಂದಂ 

ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಮೇರೆಮೀರಿ ಬೆಳೆಯಂತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ 
ಸ್ತುತಿಸುವುದೇ ಸ ಕ್ವ ಭಾವವಾದಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದು ನಮಗೇ ಅವದ್ಯವಾಗಿ 

ಪರಿಣಮಿಸಿತಲ್ಲಾ !. "ಶೇಷಭೂತನಂ ಶೇಷಿಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಂವುದಂ ನ್ಯಾಯವೇ 

ಆದುದು' ಎಂದಲ್ಲವೇ ಇರಬೇಕಂ. ಇದಂ ಅವದ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣವಂಸಿತುಂ. 

ನಾಡಿನವರೆಲ್ಲರೂ "ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಹಿಂಬತ್ತಿ ತಿರಿಯುತ್ತಾನೆ' ಎಂದಂ 

ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದನ್ನಿ ನೀವು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು 

ನಾಡಿನವರು "ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದವನಂ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸ 
ಲಾರೆವು. "ಆಶ್ರಿತಪರಿಭವವನ್ನು ನಾನಂ ಸಹಿಸಂವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ?' 

ಎಂದಂ ಅವನಂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು "ನ ತೇ ಅನುರೂಪಃ' ಎಂದಂತೆ ನಿವಂಗೆ 
ಅನುರೂಪವಾದಂದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ 

ನೀವು ಅರಿಯಂವಂತೆಯೇ ನಿವಂಗೆ ಆಳಾಗಿ ಅಲೆಯಂತ್ರಿದ್ದೇವೆ- "ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ 

ರಕ್ಷಕನ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಕೊರೆಯಂನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ'--ಎಂದಂ ಸಮಾಧಾನ 
ವಾಗಿದ್ದೀರೋ ? ನಿವಂಗೇ ಅನನ್ಯಾರ್ಹರಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ರೂಪ 

ವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನನುಭವಿಸಲು ಆಶೆಪಟ್ಟ 

: ನಮ್ಮ ಕೀಳ್ಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ |! ನೀವು 
ತಿರಂವಿಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಾದರೂ ಏತಕ್ಕಾಗಿ? 'ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಂ 

ಅನುಭವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ನವಂಗೂ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲವೇ ? 

ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯರೂಪ ನಿಮ್ಮಾಲ್ಲಿ ಆಶೆಉಳ್ಳೆವರಿಗಾಗಿ ಎಂದಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ 
ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂ ಬಾಳಂವವರಾಗಿ ! 

 ತೀಎಂಬೆರುನಾನ್ ನೀರೆಂಬಿರುಮಾನ್ ತಿಶೈಯೆಂ 

` ಇರುನಿಲನುಂ 
ಆಯೆಕ್ ಎಂಚಿರುಮಾನಾಹಿ ನಿನ್ರಾಲ” ಅಡಿಯೋಂ 

ಕಾಣೋಮಾಲ್ 
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ತಾಯೆಂಬಿರುಮಾನ್ ತಂದೈತಂದೈ ಆನೀರ್ ಅಡಿಯೋನವುಂ 
ಕ್ಕೇ ನಂಜೆರುಮಾನಲ್ಲೀರೋ ನೀರಿಂದಳೂರೀರೇ 1೫8 

(ಇಂದಳೂರೀರ್ ನೀರ್) ತಿರಂವಿಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯಣಗಿರುವ ನೀವು 

(ತೀಎಂಬೆರಂವಕಾನ್) ತೇಜಸ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಾನರಾಗಿ, 
(ನೀರೆಂಬೆರಂವಾನ್) ಜಲತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯಾವಿಂಯಾದ ಭಗವಾನರಾಗಿ, 

(ತಿಶೈಎಂಬೆರಂವಕಾನಾಯಂಂ0) ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಂತಯರ್ಕಾವಿಂಯಾದ ಭಗವಾನ 

ರಾಗಿಯೂ, (ಇರುನಿಲಂ ಎಂಬೆರುವಕಾನಾಯಂಂ ನಿನ್ರಾಲ್) ವಿಶಾಲವಾದ 

ಭೂವಿಂಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಾನರಾಗಿಯೂ ಇರುವಿರೆಂಬಂದಂ 

ವಾಸ್ತವವಾದರೂ (ಅಡಿಯೋಂ ಕಾಣೋವಕಾಲ್) ಅಜ್ಞರಾಗಿರುವ ನಾವುಗಳಂ 

ಆಯಣ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. (ತಾಯೆಂಬೆರುವಕಾನ್ 

ತಂದೈತಂದೈ ಆವೀರ್) ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಬಂಧುವಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ 

ಭಗವಂತನೇ, (ನೀರ್ ಅಡಿಯೋವಬಕ್ಕೇ  ಎಂಬೆರುವದಾನಲ್ಲೀರೊ) ನೀವು 
ನಮಗೇ ಅಸಾಧಾರಣರಾದ ಸ್ವಾವಿಂ ಅಲ್ಲವೇ? 

"ಇಲ್ಲಿ ನಾನಂ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಜಗದಾಕಾರವಾಗಿರುವ 

ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏನೂ ವಣಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದಂ 
ನೀವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲಿ ?'--ಎಂದಂ ಸ್ವಾವಿಂಯಂ ಆಶಯಂವಾದರೆ 

ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ....“ಕಣ್ಣಿಂದ ತಂಪಾಗಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ, ಬಾಯಿಂದ ಎರಡಂ 
ವಕಾತಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ವಣಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು'-ಎಂದು 

ನಾನು ಪಟ್ಟ ಆಶೆಗೆ ನೀನೇನು ವರಾಡಿದಂತಾಯಿತು ? ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ತೇಜಸ್ಸು, ಜಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಉಳಿದವಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ 
ವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದಿಕ್ಕು, ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂವಿಂ ' 
ಇವುಗಳಿಗೂ ಅವನು ಅಂತಯರ್ಕಾಮಿಯಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾವಣ್ಯ 

ವನ್ನ್ನಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಹಿಸಿ ಅನಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು 
ಆಶೆಪಟ್ಟ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪಡೆದಂತಾಯಿಂತಂ ? ಅನನ್ಯಗತಿಗಳಾದ ನಮಗೆ 
ಪ್ರಾಪ್ಯರಂಚಿ ಉಂಟಾದಾಗಲೇ ನಾವು ನೆನೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಆನುಭವಿಸಂುವುದಕ್ಕಾಗ 

ಲೆಂದಲ್ಲವೇ ನೀವು ತಿರಂವಿಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವುದಂ? ಪರತ ೈ ನಿತ್ಯಸೂರಿ 

ಗಳಿಗೆ ಅನುಭಾವ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಹ. 



ನುಮ್ಮೈತೊಟುದೋಮ್ ೧೪೯ 

ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ದೃವತಾರಗಳು ದಶರಥವಸುದೇವಾದಿಗಳ ಭಾಗ್ಯದ ಫಲ, ತವಂಗೆ 

ಹಿತವಾವುದೆಂದರಿಯದೆ, ಸಂಸಾರವುತ್ಕಾಜ್ಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಯದೇ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಂ 

ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂಬುವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಂವ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನೀಯಂ 
ವುದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇರಂವುವು ಭಗವಂತನು ಒಲಿದು ಬಂದಂ ನೆಲಸಿದ ದಿವ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು? ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾದ ನೀನಂ ನಮಗೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ಪ್ರ ್ರಭಂವಪ್ಟೆ ಸೇ ? 

ಶೊಲ್ಲಾ ಜೊಟ್ಯೆಹಿಲ್ಲೇನ್ ಅರಿಂದ ಶೊಲ್ಲಿಲ್ ನವರ 
| ಅಡಿಯಾರ್ 

ಎಲ್ಲಾರೋಡುಂ ಒಕ್ಕನಣ್ಣಿ ಇರುಂದೀರ್ ಅಡಿಯೇನೈ 

ನಲ್ಲಾರರಿನೀರ್ ತೀಯಾರ್ ಅರಿನೀರ"ನನುಕ್ಕು ಇವ್ಟುಲಹತ್ತು 

ಎಲ್ಲಾಮರಿನೀರ್ ಈದೇ ಅರಿಯೀರ್ ಇಂದಳೂರೀರೇ  ॥೬॥ 

(ಇಂದಳೂರೀರ್) ಇಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾವಿಂಯೇ, (ಶೊಲ್ಲಾದಂ ಒಟಿಿಯಂ 

ಹಿಲ್ಲೇನ್) ನಾನಂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಎಣಿಸಿದುದನ್ನಿ ಹೇಳದೆ ಇರಂವುದಕ್ಕೆ 

ಆಗದಿದ್ದೇನೆ. (ಅರಿಂದ ಶೊಲ್ಲಿಲ್) ನಾನು ತಿಳಿದುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ 
ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿ. (ಅಡಿಯೇನೈ) ನಿಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇರಲಾರದ 
ಈ ದಾಸನನ್ನು (ನುಮ್ ಅಡಿಯಾರ್ ಎಲ್ಲಾರೋಡಂಂ ಒಕ್ಕಎಣ್ಣಿ ಇರುಂದೀರ್) 

ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಸವಕಾನವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, 
(ನಲ್ಲಾರ್ ಅರಿವೀರ್) ಒಳ್ಳೆಯಂವರನ್ನೂ ತಿಳಿದಂಕೊಂಡಿರುವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, 
(ತೀಯಕಾರ್ ಅರಿವೀರ್) ಕೆಟ್ಟಿವರನ್ನೂ ತಿಳಿದಂಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. (ಇವ್ವುಲಹತ್ತೂ 

ಎಲ್ಲಾಂ ಆರಿವೀರ್) ಈ ಲೋಕದ ನಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, 

ನಮಕ್ಕು ಈದೇ ಅರಿಯೀರ್) ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದನ್ನ್ನಿ ವಕಾತ್ರ ಅರಿಯದವ 
ರಾಗಿದ್ದೀರಿ, 

ಶೇಷಿಯಂ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಷಭೂತನಾದವನಂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ 

ಕ್ರಮಕ್ಕನಂಸಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು" ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದೇನೆ. ಶೇಷಿಯನ್ನ್ನೂ 

ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಕ್ಕೂ 

ಸವಂರ್ಥನಾಗಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸೀತಾದೇವಿ 
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ಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನೂ ನೀವು ತಿಳಿಯಂವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅರೆಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು 
ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಬದುಕಲಾರದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ 

ಇರಲಾರದವರನ್ನೂ ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಬದಂಕುತ್ತಿರಂವ 

ವರನ್ನೂ ನೀವು ಬಕ್ಲಿರಿ, 'ಅಜ್ಞಾತಂ ನಾಸ್ತಿತೇ ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷಂ 

ರಾಫವ' ಎಂದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, 
ಸರ್ವ ಜ್ಞನಾದ ಅವನೂ ಅಜ್ಞನಾದ ಹಾಗಾಯಿತೆಂದೇ ಆಳ್ವಾರ್ ಅನುಭವಿಸು 
ತ್ತಾರೆ, "ತನ್ನನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವನು ಮಂಖ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ' -- 

ಎಂಬ ಅವದ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ನೀವು ತಿರೆಂವಿಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಬಂದಂ ನಿಂತಿರುವುದು? ನೀವು ಬಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮರೆಯುವುದೇ? 

ಮಾಟ್ಟೀರಾನೀರ್ ಪಣಿನೀರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಮ್ಮೈ ಪಣಿಅರಿಯಾ 

ವೀಟ್ವೀರ್ ಇದನೈನೇರೇ ಶೊನ್ನೋಂ ಇಂದಳೊರೀಕೇ 
ಕಾಟ್ಟೀರಾನೀರ್ ನುಮ್್ದನುೂ್ ಅಡಿಕ್ಕಳ್ 

ಕಾಟ್ಟಿಲ್, ಉಮಕ್ಕು ಇನ್ನ 

ನಾಟ್ಟೀ ವನ್ನು ತೊಂಡರಾನ ನಾಂಗಳ್ ಉಯ್ಯೋಮೇ ॥೭॥ 

(ಇಂದಳೂರೀರೇ) ಇಂದಳೂರಿನ ಭಗವಂತನೇ, (ನೀರ್ಪಣಿಕೊಳ್ಳವರಾಟ್ಸೀ 

ರಾನೀರ್). ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛೆ 

ಪಡದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. (ಎಮ್ಮೆ ಪಣಿ ಅರಿಯಾವೀಟ್ಮೀರ್) ನಮಗೆ ನಮ್ಮ 

ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಕೈಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಇರಲಿ. 
(ಇದನೈ ವೇರೇ ಶೊನ್ನೋಂ) ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ. ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಖ್ಯವಾಗಿ 

ವಿಜ್ಞಾ ಹಿಸುತ್ತೇವೆ. (ನುನ್ನವರ್ ಅಡಿಕ್ಕಳ್ಕಾಟ್ಟೀರಾನೀರ್) ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದ 

ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. (ಕಾಟ್ಸಿಲ್) ಆ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೋರಿ 
ಅನಂಗ್ರಹ ತೋರಿಸುವುದಾದರೆ (ಇಂದನಾಟ್ಟೇ) ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ವಂದಂ) ನಿಮ್ಮ 

ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದು (ಉಮಕ್ಕು ತೊಂಡರಾನ ನಾಂಗಳ್ 

ಉಯ್ಕೋವೇ) ನಿಮಗೆ ಕಿಂಕರರುಗಳಾದ ನಾವು . ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ಹೋಗ 

ಲಾರೆವೋ? | | 
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“ "ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿತ್' ಮೊದಲಾದ ಪ್ರವರಾಣಗಳಂ ನಮಗೆ 

ಯಕಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುವಷ್ಟೇ ? "ಸರ್ವಜ್ಞ 3, "ಸರ್ವಶಕ್ತ' 

ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಕಲ್ಯ 
ವನ್ನು ಯಕಾವ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದಿರಿ” ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇವರೆನ್ಲಿ 

ತ್ತಾರೆ "ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫಲಿಸಿದಂದನ್ನು ಕಂಡೆ'--ಎನನ್ನು 
ತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಬಂದು ವಂಂಖ ತೋರಿಸದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು 

"ಅಜ್ಞ' ಎಂದರಂ. ತಮ್ಮ ದಯನೀಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನಗೆ 

ಒದಗದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು "ಅಶಕ್ತ' ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರಂ. 

ನವ್ಮೂ ಶೇಷತ್ವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈಗ ಉಂಟುವಕಾಡಂವುದಾಗಲೀ 

ಅಳಿಸಂವುದಾಗಲೀ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ | ಇದಂ ಸ್ಥ ಕ್ಯೈರೂಪಾನಂರೂಪವಾದಂದಷ್ಯೆ ್ಛೇ?ಿ 

ಅದಕ್ಕನುರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ 

ಇದ್ದೀರಿ! ಪರಾರ್ಥವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮುದೆಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ 

ಪಾದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಇರುವುದೇ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಹಾಗೆ ಆದಿರಿ. "ನಾವು 

ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಗುವುದೋ? ನಾವು 

ನೆನೆದ ಸಮಯಂದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವಕಾಡುತ್ತೇವೆ'. ಎಂದು ನೀವು ಇರುವುದಕ್ಕೆ 
ನಿಮ್ಮ ಪರವಂಪದದಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೇ ನಾವು? ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ತಣ್ಣೀರನ್ನ್ಣ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬಯಂಸಂತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 

ಈ ಸಂಸಾರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ ಕಂಡಂಕೊಂಡಿರಂವರಲ್ಲವಲ್ಲಾ 1 ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತಾಡಿ 

ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಕೈಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಉಜ್ಜೀವಿಸಬಲ್ಲೆವು | 

ಮಖನ್ನೈವಣ್ಣಂ ಪಾಲಿನ್ವಣ್ಣಂ ಮಂಟುದುಂ ನಿಲೈನಿನ್ರ 

ನಿನ್ನೈವಣ್ಣಂ ಕೊಂಡಲ್ವಣ್ಣಂ ವಣ್ಣಂ ಎಣ್ಣುಂಗಾಲ್ 

ಪೊನ್ನಿನ್ನಣ್ಣಂ ಮಣಿಯಿನ್ವಣ್ಣಂ ಪುಕ್ರಿಯಂಂತಿರುಮೇೋನಿ 
ಇನ್ನನಣ್ಣಂ ಎನ್ರು ಕಾಟ್ಟೀರ್ ಇಂದಳೂರೀರೇ ೮: 

(ಇಂದಳೂರೀರ್) ತಿರುವಿಂದಳೂರ್ ಭಗವಂತನೇ, (ವಣ್ಣಂ ಎಣ್ಣುಂಗಾಲ್) 

ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ (ವಂನ್ಮ್ಮೈ 
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ವಣ್ಣಂ) ಮೊದಲಾದ ಕೃತಯಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಹಕಾಂತಿಯೂ (ಪಾಲಿನ 

ವಣ್ಣಂ) ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣವಾಗಿರುವುದಂ. (ಮುಟಿಂದುಂ ನಿಲೈನಿನ್ರ ಪಿನ್ನೆ ಠವಣ್ಣಂ) 

ಯಕಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರಂವ್ರದೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸೀಕರಿಸಿರುವುದೂ ಆದ 

ಬಣ್ಣ (ಕೊಂಡಲ್ವಣ್ಣ 0) ಕಾಳೆ ಮೇಘದ ಬಣ್ಣವಾದ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ ... 

(ಪೊನ್ನಿನ್ವಣ್ಣಂ ವಂಣಿಯಿನ್ವಣ್ಣಂ ಪುರೈ ಯಂಂ ತಿರಂಮೇನಿ) ಸ 

ವರ್ಣವೂ ನೀಲರತ್ನದ ಬಣ್ಣವೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಂವ ನಿಮ್ಮ Ape 

ವಿಗ್ರಹ (ಇನ್ನ ವಣ್ಣಂ ಎನು) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಒಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಣ್ಣ 

ವುಳ್ಳದ್ದಿ ಎಂದಂ (ಕ ಟ್ವೀರ್) ತೋರಿಸಿ ಕರುಣಿಸಬೇಕು. 

*ಕೃತಯಂಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಂ, ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು 

ಪ್ರೀಶಿಸುವರಂ'--ಎಂದಂ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. 

ಅನಂತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ರಾಜಸಗುಣದವರಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ 

ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ವರ್ಣದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೂ ಅನಂತರ 

ಮಣಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದನಂ. “ಇವನ ನಿತ್ಯವಾದ ಅಸಾಧಾರಣ 

ವಿಗ್ರಹವಾದರೋ ನೀರುಂಡಕಾಳಮೇಘದಂತಿರಂವುದಂ' ಎಂದಂ ಶಾಸ ನದಲ್ಲಿ 

ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. "ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ ನನ್ನ ದೇಹಕಾಂತಿ ಇಂಥದು' 

ಎಂದು ಒಂದರಿ ವಕಾಶಂ ಹೇಳಿ ಆ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನಿ ತೋರಬೇಕು. ಹಾಲಿನ 

ಬಣ್ಣ, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ, ನೀಲವರ್ಣ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮೇಘವರ್ಣ-ಹೀಗೆ 

ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣ ಗಳೊಡನೆ ಇರುವ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. 

“ಇದು ನನ್ನ "ವರ್ಣ' ಎಂದಂ ನೀವೇ ನಮಗೆ ತೋರಬೇಕಂ. 

ಎನ್ದೈ ತನ್ದೈ ತಮ್ಮಾನ್ ಎನ್ರುಎನುರ್ ಏಿಟಳೆವುನಂ್ 

ನಂದು ನಿನ್ರ ಕೊಂಡರೋಕರ್ಕೇ ಮಾಶಿನಲ್ಲೀರಾಲ್ 

ಶಿಂದೈ ತನ್ನುಳ ಮುಂದಿನಿತ್ರಿರ್ ಶಿರಿದುಂ ತಿರುಮೇನಿ 

ಇಂದವಣ್ಣಂ ಎನ್ರು ಕಾಟ್ಟೀರ್ ಇಂದಳೂರೀರೇ ॥೯॥ 

(ಎಂದೈ ತಂದೈ ತವಕ್ಮಾನ್ ಎನರ್ರಿ) ನನ್ನ ತಂದೆ, ಅವರ ತಂದೆ, ವಂತರ್ತಿ ಅವರ 

ತಂದೆ ಎನ್ನುವ ಮೊರೆಯಲ್ಲಿ (ಎಮರ್ ಏಲಳವುಮ್) ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು 

ಏಳು ತಲೆಮೊರೆಯಣಗಿ (ವಂದ ನಿನ್ರ) ನಿಮ್ಮ ಕೈಂಕೆರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸಿ 
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ಬಂದಿರುವ (ತೊಂಡರೋರ್ಕೈೇ) ದಾಸರಾದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ 
(ವಾಶಿವಲ್ಲೀರ್) ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, (ಆಲ್) ಅಯ್ಕೋ, (ಶಿಂದೈ 

ತನ್ನುಳ್ ಮುಂದಿ ನಿತ್ತಿರ್) ಎಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದು 

ನಿಲ್ಲಂತ್ತೀರಿ. (ತಿರುಮೇನಿ ಇಂದ ವಣ್ಣಂ ಎನ್ರು) ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ 

ವಿಗ್ರಹದ ಬಣ್ಣ ಇಂಥದೆಂದು (ಶಿರಿದುಂಕಾಟ್ಬೇರ್) ಎಳ್ಳಷ್ಟುದರೂ ತೋರಿಸಂ 

ವುದಿಲ್ಲ... (ಇಂದಳೂರೀರೇ) ಇಂಥ ನೀವು ತಿರುವಿಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು 

ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ? 

"ಆಯಾ ಕಾಲಾನೂಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರು ಬಯಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ನಾವು 

ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? ನಿಮ್ಮ್ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ 

ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದೋ ?  ಅರ್ಚಾವತಾರಿಯಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದರೂ 

ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಾ ?'--ಎಂದಂ ಸ್ವಾವಿಂ ಕೇಳಿದರೆ ಇವರು ಹೇಳು 

ತ್ತಾ ಅ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪೂರ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಅವತರಿಸಿದರೇ ವಿನಾ ವಂಶಪರಂಪರೆಂಯಾಗಿ ದಾಸರಾಗಿರುವ ನಮಂಗೆ ಮ್ಳೈ 

ದೋರಿದಿರಾ? ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಶೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸು 
ವುದೇತಕ್ಕೆ ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ'--ಎಂದು. 

ನಮ್ಮ ಕುಲನಾಥನೆಂದು ಏಳೇಳು ತಲೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನೇ 
ವಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರಂವ ನವಂಗೇ ರೂಪಶೋರಲು ನೀವು ಮೀನಮೇಷ 

ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಗೆ ಎಟುಕದಿರಂವ ನೀವು ಈ ಆಶೆ 

ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಂವುದೇತಕ್ಕೆ ? ಹೃದಯಂಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಂವಂತೆ ಕಟ್ಟಿ 

ಕೊಳ್ಳಲು ಎಟುಕದೆ ಇರುವುದಂ, ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ಹೃದಯಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಂ 

ಶ್ರಿರುವುದಂ ಹೀಗೆ ವಣಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಂವುದಲ್ಲದೆ 

ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವುದು ? 

ಏರಾರ್ಪೊಲಿ ಲ್ ಶೂರ ಇಂದಳೊರಿಲ್ ಎಂದೈ ಸೆರುಮಾನ್ಯೆ 
ಕಾರಾರ್ಪುರನಿನ್ ಮುಂಗೈನೇಂದನ್ ಕಲಿಯೆನ್ ಒಲಿಶೆಯೊ್ದ. 

ಶೀರಾರಿನ್ಶೊಲ್ ಮಾಲೆ ಕತ್ತುತಿರಿನಾರ್ ಉಲಹತ್ತು 
ಆರಾರ್ ಅವರೇ ಅನುರರ್ಕ್ಕು ಎನ್ರುಂ ಅಮರರ್ ಆವಾರೇ 

॥೧೦॥ 
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(ಏರಾರ್ ಪೊಟೌಲ್ಶೂಟಿ ಇಂದಳೂರಿಲ್) ರಮಣೀಯವಾದ 

ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ (ಎಂದೈಪೆರು 

ವಣನೈ) ಸ್ಥಾಮಿಯಂ ವಿಷಯವಾಗಿ (ಕಾರಾರ್ ಪುರವಿನ್ಮಂಗೈ ವೇಂದನ್) 

ಮೇಘಗಳು ದಿರುವ ತೋಪುಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ತಿರುಮಂಗೈನಗರಿಗೆ ಅಭಿವರಾಜ 

(ಕಲಿಯನ್ ಒಲಿಶೆಯ್ದ) ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ರವರು "ಹಾಡಿದ (ಶೀರಾರ್ 

ಇನ್ಶೊಲ್ಮಾಲೈ) ಪರಮಭೋಗ್ಯ ವಾದ ಈ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು (ಕತ್ತು 

ತಿರಿವಾರ್) ಕಲಿಯಂವುದನ್ನೇ ಯಣತ್ರೆಯಂನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು (ಉಲಹತ್ತು, 

ಆರಾರ್ ಅವರೇ) ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೇ 

(ಎನ್ರುಂ ಅಮರರ್ಕ್ಕು) ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ (ಅವಂರರ್ 

ಆವಾರ್) ಗೌರವಾರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನುಳ್ಳ ಇಂದಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಂ 

ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಶ್ರೀ 

ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಟ್ವಾರ್ ಹಾಡಿದರು. "ಅಹಂ ವಕ್ತಾ ಭವಾನ್ ಶ್ರೋತಾ 

ವಾಚ್ಕೋ ಯೋಗೋ ವಿಮುಕ್ತಿದಃ'. ರಘುವರಚರಿತವನ್ನು ಆಪ್ತತವಂರಾದ 

ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದಂ, ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ವರಾಡಿ ಆ ಗರ್ವ 

ದೊಡನೆ ತಿರಿಯಂವವರಂ-ಇದನ್ನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದಂದು. 

ಅವರ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾದಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಬಹಂದು. ಅಂಥವರನ್ನು 
ಸ್ವತಃ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನುಳ್ಳ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೇ ಶಿರಸಾ ನಮಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವರು, 

————— 

ನಾಲ್ಕನೆಯೆ ಪತ್ತು--ಹತ್ತೆನೆಯೆ ತಿರುನೊಳಿ 

“ಆಯ್ ಚ್ಛಿಯರ್' 

ಪ್ರವೇಶ 

"ನಾವು ನೆನೆದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಂಜ್ಞೆ ೀಷ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ 

ಖಿನ್ನರಾದರು ಆಳ್ವಾರ್ರವರು, "ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರವರ ಆಶೆ 
. ಯನ್ನ ಸಫಲಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯಪತಾರಗಳನ್ನು ವಾಡಿ 
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ದರ್ಶನ ಈಯಲಿಲ್ಲವೇ ?' ಈಗ ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿಯೂ 
ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗನಂಸಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದಲ್ಲಾ'- 
ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಸವಕಾಹಿತರಾಗಿ ಅವನನ್ನು 

ಸ್ತುತಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ 
ಅರ್ಚಾವತಾರವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಿದ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ 
ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಹೊಂದುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದರೆ ಒಂದಂ ಗುಣವನ್ನು 

ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಂಶೋಷಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ “ತದೇವ 
ಕೋಪಾಯ ಯತಃ ಪ್ರಸಾದಾಯ ಚ ಜಾಯತೇ? ಎಂಬಂತೆ. 

ಆರ್ಯೆಜ್ಚಿ ಯರ್ ಅಜ್ಯೈಸ್ಪನೆಣ್ಣೆ ಯೆಂಣ್ಣ ಒರುಕಾಲ್ 

ಆಲಿಲೈನಳರ್ಸ್ಲೆ ಎಂಜೆರುಮಾನ್ 

ಸೇಯಚ್ಚೆಯ್ಯ ನುಲೈಯುಣ್ಣ್ನು ಇಣೈನುರುದು ಇರುತ್ತು 

ಸೆರುನಿಲಮಳನ್ನನನ್ ಕೋಯಿಲ್ 

ಕಾಯ್ತ್ರನೀಳ್ ಕಮುಕುವು್ ಕದಲಿಯೆಂಂ ಕೆಂಗೆಂಂ 

ಎಂಗುಂ ಆಮ್" ಪೊಟ್ಲ್ಹಳಿನ್ ನಡುನೇ 

ನಾಯೋ್ತ್ಮ ನೀರ್ ಸಾಯೆಂ ಮಣ್ಣಿಂಯಿನ್ ತೆನ್ಸಾಲ್ 

ತಿರುವೆಳ್ಳಿ ಯಂ ಗುಡಿಯೆದುನೇ ॥೧॥ 

(ಆಯ್ಚ್ಚೆಯರ್ ಅಲೈೈಪ್ಪವೆಣ್ಣೆಯುಂಡು) ಗೋಪಾಂಗನೆಯರು ಮೊರೆ 
ಯಿಡುವಂತೆ ನವನೀತ ಭೋಜನ ವಣಡಿದವನಾಗಿಯೂ, (ಒರುಕಾಲ್ ಅಲಿಲೆ ೈ 

ವಳರ್ನ್ಡ ಎವ್ಪೆರಂವಕಾನ್) ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ 

ಯಾದವನಾಗಿಯೂ, (ಪೆಯಕ್ ಚ್ವಿಯ್ಕೈಮುಲೈಉಂಡು) ಪೂತನಿಯ ಸ್ವನ್ಯವನ್ನು 

ಪಾನಮಾಡಿದವನಾಗಿಯೂ, (ಇಣೈಮರಂದಂ' ಇರುತ್ತು) ಯಂಮಳಾರ್ಜುನ 

ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಭಂಜಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ (ಪೆರುನಿಲಂ ಅಳನ್ನ ವನ್) ವಿಶಾಲವಾದ 

ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವಿಗಳನ್ನು ಅಳೆದವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ 

(ಕೋಯಿಲ್) ದಿವ್ಯವಾದ ಆಲಯಂವು ಯಾವುದೆಂದರೆ (ಕಾಯ್ತ್ತ ನೀಳ 

ಕವಂಂಕಂಂ ಕದಲಿಯಂಂ ತೆಂಗುಂ) ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉನ್ನತವಾದ ಅಡಿಕೆ 
ಮರಗಳೂ ಬಾಳೆಗಿಡಗಳೂ ತೆಂಗಿನಮರಗಳೂ (ಎಂಗಂಂ ಆಮ್ ಪೊಟ್ಲ್ 



೧೫೬ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಹಳಿನ್ ನಡುವೇ) ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ತೋಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

(ವಾಯ್ತ್ತನೀರ್ ಪಾಯಂಂ) ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಜಲವು ಪ್ರವಹಿಸಂವ (ಮಣ್ಣಿ 

ಯಿನ್ ತೆನ್ಪಾಲ್) ವಂಣ್ಣಿ ಎಂಬ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ (ಶಿರಂವೆಳ್ಳಿ 

ಯಂಗುಡಿಯದುವೇ) ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂಗುಡಿ ಎಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಭೇದವರಿಯದ ಐದುಲಕ್ಷ ಗೋಪಿಯರು ಕೈಯೆತ್ತಿ 

ಕೂಗಾಡುವಂತೆ ನವನೀತಚೌರ್ಯ ವಣಾಡಿದನಿವನು. ಆ ಗೋಪಿಯರು 

ಆದರದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನವನೀತ ಭೋಜನ ವಕಾಡಿದ ಎಂದೂ 

ಆಗಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣನ ಚೌರ್ಯ ಸ್ಪ ಎಹಣೀಯಂವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೆ ಕೇ? 

“ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ?'.. ಎಂದರ 

ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ರೀತಿ ಇವನಂ ಕದಿಯರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು, ಎಳೆಯ ಶಿಶುವಾಗಿ 

ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂ, ಕೂಗು ಹಾಕುವರೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಯಂನಿಸಿದವನಿವನಂ. "ಅಘಟಿತ 

ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿ ನನ್ನನ್ನು ' ಅನನ್ಯಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿ ವಕಾಡಿದ 
ನವನಂ' ಎನ್ನುವರು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು. ಶ್ರುತಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಮೂರು 

ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡವನವನು. ಇಂಥ 

ಆಶ್ರಯಣೀಯವಸ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಭೋಗ್ಯ 

ತೆಯೇ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅವನಿರುವ ದಿವ್ಕಾಲಯವೆಂದರೆ ಅವನನ್ನು 

ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಸೇರಬೇಕಾದ ಸ್ಮಲ. 

ಆನಿರೈಮೇಯ“ಾ್ತ್ತು ಅನ್ರು ಅಲೈಕಡಲ ಅಡೈತ್ತಿಟ್ಟು 
. ಅರಕ್ಕರ್ ತಮ್ ಶಿರಂಗಳ್ಳೆ ಉರುಟ್ಟಿ 

ಕಾರ್ ನಿರೈಮೇಗನು್ ಕಲನ್ನ ಜೋರುರುವಂ 

ಕಜ್ಜನಾರ್ ಕರುದಿಯೆ ಕೋಯಿಲ್ 

ಪೂನಿರೈ ಶೆರುಂದಿ ಪುನ್ನೈ ಮುತ್ತರುಂಬಿ 

ಪೊದುಂಬಿಡೈ ಪರಿನಣ್ಣುವಿಂಣ್ನೆ 
ತೇನ್ ಇರೈತ್ತು ಉಣ್ಣು ಅಂಗು ಇನ್ನಿ ಶೈ ಮುರಲಂಂ 

ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯೆಂ ಗುಡಿಯೆದುನೇ ॥೨॥ 
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(ಅನ್ರ ಆನಿರೈಮೇಯಕ್ತ್ತು) ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಾಗಿ 

ಹಸುಗಳ ಮಂದೆಯನಲ್ನಿ ಮೇಯಿಸಿದವನೂ, (ಅಲೈಕೆಡಲ್ ಅಡೈತ್ತಿಟ್ಟು) 

ಅಲೆಗಳೇಳುವ ಸಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇತು ಬಂಧನವಣಡಿ, ಲಂಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

(ಅರಕ್ಕರ್ ತಮ್ ಶಿರಂಗಳ್ಳೆ ಉರಂಟ್ಸಿ) ರಾಕ್ಷಸರಂಗಳೆ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 

ಉರುಳಿಸಿದವನೂ, (ಕಾರ್ನಿರೈಮೋಗಂ ಕಲಂದದೋರುವಂ) ವರ್ಷಾಕಾಲದ 

ಮೇಘವನ್ನು ಹೋಲುವ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನೂ 

ಆದ (ಕಣ್ಣನಾರ್) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂ (ಕರಂದಿಯಕೋಯಿಲ್) ಮಂನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಬಯಸುವ ದಿವ್ಯದೇಶವು ಯಣವುದೆಂದರೆ (ಪೂನಿರೈ) ಹೂಗಳ ಸಾಲಂಗಳಿಂದ 

ಶೋಭಿತವಾದ (ಶೆರುಂದಿ) ಸುರಹೊನ್ನೆಮರಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಮಂತ್ತು ಅರುಂಬಿ 

ಪುನ್ನೈ) ಮುತ್ತಿನಂತಿರಂವ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಪುನ್ನಾಗ ವಂರ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಪೊದಂಂಬಿಡೈ) ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ (ಪರಿವಂಡುಮಿಂಡಿ) ಸಂಂದರವಾದ 

ಭೃಂಗಗಳು ನೆರೆದು (ಅಂಗು) ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ತೇನ ಇರೈತ್ತು ಉಂಡಂ) 

ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಮಧುಪಾನವಣಡಿ (ಇನ್ನಿಶೈಮುರಲುಂ) ಮಧುರವಾದ ರಾಗ 

ಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾದ  (ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂಗುಡಿಯದುವೇ) 
ತಿರಂವೆಳ್ಳಿಯಂಗಂಡಿ ಎಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ. 

ತನ್ನ ಪರತ್ಚವನ್ನೆಣಿಸದೆ ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ 

ಸ್ವಾವಿಂಯ ಪರಮಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಪರವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 

ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ರಾವಣಾದಿರಾಕ್ಷಸರ ಧ್ವಂಸವನ್ನು ವರಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ 

“ಸೇತಂ ಬಂಧನ ಮುಖಾಃ ಕ್ರೀಡಾಸ್ತವಾಡಂಬರಂ' ಎಂದಂತೆ ಆಡಂಬರಗಳನ್ನು 

ವಾಡಿ ಶತ್ರುನಾಶವನ್ನು ವಾಡಿದನವನು. ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸವಧವನ್ನು ವಾಡಿದಾಗ 
ಸ್ವಾವಿಂಯ ದೇಹಕಾಂತಿ ಕಾಲಮೇಘದ ಕಾಂತಿಗೆ ಸದೃಶವಾಗಿದ್ದಿತಂತೆ. ಆ 

ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಈಗ ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ತಿರಂ 

ವೆಳ್ಳಿಯಂಗುಡಿ. ವಂಧುವನದಲ್ಲಿ ಮಧುಪಾನ ವಕಾಡಿದ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಮರಂ 

ಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೃಂಗಗಳಂ ಕೋಲಾಹಲವಕಾಡುತ್ತಾ ಮಧುಪಾನಮಾಡಿ 

ಮೆಧುರವಾದಿ ಹಾಡುತ್ತಿರಂತ್ರವೆ, 
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ಕಡುನಿಡಮುಡೈಯೆ ಕಾಳಿಯೆನ್ತಡತ್ತೈ 

ಕಲಕ್ಕಿಮಂನ್ ಅಲಕ್ಕಲಳಿತ್ತು ಅವನ್ತನ್ 
ಸಡಂ ಇರಸಾಯ್ನ್ನು ಪನ್ಮಚೆಶಿನ್ನ. 

ಫಲ್ನಡಂ ಪೆಯಿಸ್ರೈವನ್ ಕೋಯಿಲ್ 

ಪಡನರನಲ್ಹುಲ” ಪಾವೈನಲ್ಲಾರ್ಹಳ” 
ಪಯೆತ್ತಿಯೆನಾಡಹತ್ತು ಒಲಿಪೋಯಕ್ 

ಅಡೈಪುಡೈತಟುವಿ ಅಂಡಂ ನಿನ್ರು ಅದಿರುವು” 

ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯೆಂ ಗುಡಿಯೆದುನೇ ॥&॥ 

(ವನೇ) ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಕಡುವಿಡವಂಂಡೈಯ) ಕ್ರೂರವಾದ 

ಏಷದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ (ಕಾಳಿಯನ್ ತಡತ್ತೈ) ಕಾಳಿಂಗನಿದ್ದ ಶಟಾಕವನ್ನು 

(ಕಲಕ್ಕ) ಕದಡಿ (ಅಲಕ್ಕತ್ತು) ಆ ನಾಗನನ್ನು ಆಯರಾಸಗೊಳಿಸಿ (ಅವನ್ ತನ್ 

ಪಡಂ ಇರಪಾಯ್ನ್ನು) ಆ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಗಳು ಮುರಿದಂಹೋಗುಂವಂತೆ 
ಹಾಯ್ದು (ಪಲ್ವಂಣಿಶಿನ್ದ) ಹೆಡೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ರತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ 

(ಪಲ್ನಡಂ ಪಯಿನ್ರವನ್ ಕೋಯಿಲ್) ಆ ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ 

ನರ್ತನಗಳನ್ನು ವಕಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯ. ಯಕಾವುದಂ ಎಂದರೆ 

(ಪಡವರ ವಲ್ಕುಲ್) ಹೆಡೆಬಿಚ್ಚೆದ ಹಾವಿಗೆ ಸಮನಾದ ನಿತಂಬವನ್ನುಳ್ಳೆ 

(ಪಾವೈನಲ್ಲಾರ್ಹಳ್) ಸುಂದರಿಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು. (ಪಯತ್ತಿಯನಾಡ 

ಹತ್ತು ಒಲಿ) ಅಭ್ಯ್ಕಾಸವಾಡಿದ ನಟನದ ಧ್ವನಿಯಂ (ಅಡೈಪುಡೈೆಪೋಯ್) 

ಅಹೋ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ (ತಟಿವಿ) ವ್ಯಾಪಿಸಿ 

(ಅಂಡಂ ನಿನ್ರೂ ಅದಿರಂಂ) ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮಾಡುವಂತಹ 

(ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂ ಗುಡಿಯದುವೇ) ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂಗುಡಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ, 

ನಾಲ್ಕೈದು ಯೋಜನಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರಂವ ಹಕ್ಕಿಗಳೂ ಸತ್ತು 

ಬೀಳುವಂತೆ ಕ್ರೂರವಾದ ವಿಷವನ್ನುಳ್ಳೆ ಕಾಳಿಯನಿದ್ದ ವಂಡಂವಿನೊಳಗೆ 

ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಆ ನಾಗನು ಕ್ಲೇಶಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. . ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ 

ಕದಂಬವೃಕ್ಷದಮೇಲಿನಿಂದ ಆ ನಾಗನ ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧುವಿಂಕಿದಾಗ ಆ ಹೆಡೆ 

ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ರತ್ನಗಳೆಲ್ಲಾ ಉದುರಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿಹೋದವಂತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 



ಆಯ್ಚ್ಛೆ ಯರ ೧೫೯ 

ಆಡಿದ ನರ್ತನಗಳಿಂದ ಭರತಶಾಸ್ತ್ರ ಕೈ ಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಲಬ್ಧವಾದವಂತೆ. 

ಈ ಕೃಷ್ಣನ ನಟನವೇ ಆ ಸಾರಾಯ“ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಹೇತಂವಾದಂತೆ 

ಇದೆ. 

ಕರನೈ ಮಂನ್ಕಾತ್ತು ಕಂಜನೈಕಾಯ್ನ್ನ | 

ಕಾಳಮೇಗೆತ್ತಿರು ಉರುವನ” 
ಸರನ್ಸೈೆಮನ್ಉಯೆರ್ತ್ತು ಸಾರ್ಕ್ಯಡಲ್ತುಯಿಪ್ರ 

ಪರಮಾರ ಪಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಳ ಕೋಯಿಲ್ 
ತುರೈತುರೈತೋರುಂ ಪೊಸ್ಮಣಿಶಿದರುಂ 

ತೋಹುತಿಕೈ ಮಣ್ಣಿಯಿರ್ನತೆನ್ಟಾಲ್ 
ಕೆರಿನುಣಿಮಾಡಕ್ಕೊಡಿಕದಿರ್ ಅಣನವುನಂ” 

ತಿರುನೆಳ್ಳಿಯೆಂಗುಡಿಯದುವೇ ॥೪॥ 

(ಮುನ್ ಕರವೈಕಾತ್ತು) ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಂಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನೂ 

(ಕಂಜನೈಕಾಯರ್ನ್ನ ) ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದವನೂ (ಕಾಳಮೇಗತ್ತಿರು ಉರಂವನ್) 

ಕಾಲಮೇಘ ಸದೃಶವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನೂ (ಪರವೈ 
ಮುನ್ ಉಯಂರ್ತ್ತು) ಗರಂಡಧ್ವಜನಾಗಿರುವವನೂ, (ಪಾರ್ಕೃಡಲಃ 

: ತುಯಿನ್ರು) ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಾಯಿಂಯಾಗಿಯೂ ಇರಂವನೂ ಆದ (ಪರಮನಾರ್) 

ಸರ್ವೇಶ ರನ (ಪಳ್ಳಿಕೊಳ್ಕೋಯಿಂಲ್) ಶಯಿನಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಣವುಬೆಂದರೆ 

(ತಂರೈತಂರೈತೋರಂಂ) . ಎಲ್ಲಾ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಪೊನ್ಮಣಿಶಿದರುಂ) 

ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ರತ್ನಗಳನ್ನೂ ತಂದಂ ತಳ್ಳುವ (ತೋಹುತಿರೈ) ಮೇಲೆದ್ದ ಆಲೆ 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳ (ಮೆಣ್ಣಿ ಯಂನ್ ತೆನ್ನಾ ಲ) ಮೆಣ್ಣಿನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲ್ಲಿ 

(ಕೆಂವುಣವಾಣಡಂ ಕೊಡಿ) ನಿಬಿಡವಾದ ರತ್ತ |ವಾಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವಜಗಳಂ 

(ಕೆದಿರ್ ಅಣವುವ್) ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಂವಂತಿರಂವ (ತಿರಂ 

ವೆಳ್ಳಿಯಂ ಗುಡಿಯಂದಂವೇ) ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂಗಂಡಿ ಎಂಬ ದಿವೃಕ್ಷೇತ್ರವೇ, 

ಗೋರಕ್ಷಣವನ್ನು ವಾಡಿ, ಆ ಗೋ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕಂಸನನ್ನು 
ಮುಗಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನಂಕೂಲನಾಗಿದ್ದ ಗರಂಡನನ್ನು 

ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದನವನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಕ್ಷೀರ 
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಯಿನಿಸಿದ್ದನವನು. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ 
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ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ. ಶಾಯಿತ್ವ ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ವಕಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಸೂರ್ಯ : 

ಮಂಡಲವನ್ನು ಸ್ಟ ರಿಸುವ ವಣಳಿಗೆಗಳಿರಂವ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾವಿಂ 

ನೆಲಸಿದ್ಧಾನೆ, 

ಸಾರಿನೈ ಉಂಡು ಹಾರಿನೈ ಉಮಿರ್ಟನ್ನು ' 

ಸಾರದಂಶೈಎರಿನ್ನು ಒರುಕಾಲ್ 

ತೇರಿನೈ ಊರ್ನ್ಸು ತೇರಿನೈತುರನ್ನ 
ಶೆನಕಣ್ಮಾಲ ಶೆನ್ನು ಶ್ರೀಉಕ್ಕಿಕೋಯಿರ್ಲ 

ಏರ೯ನಿಕೈನಯಲುಳ ವಾಳ್ಳೆಹಳ್ ಮುರುಹಿ : 

ಎಮಕ್ಕು. ಇಡಂ ಅಸ್ರು ಇದೆಸ್ರೆಣ್ಣಿ 

ಶೀರ್ಮಲಿ ಪೊರ್ಯೆಹೈ ಶೆಸ್ರು ಅಣೈಹಿಪ್ರ 

ತಿರುನೆಳ್ಳಿಯೆಂಗುಡಿಯೆದುನೇ ॥೫॥ 

(ಒರಂಕಾಲ್) ಒಂದಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಪಾರಿನೈಉಂಡಂ) ಲೋಕಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಉಂಡು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನೂ (ಪಾರಿನೈಉಮಿಟ್ನ್ನು) 
ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದವನೂ, 
(ಪಾರದಂ ಕೈ ಎರಿಂದಂ) ಭಾರತ ಯುದ್ಧವನಲ್ನ ನಿರ್ವಾಹಮಾಡಿದವನೂ, 

(ತೇರಿನೈ ಊರನ್ನು) ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸಿ (ತೇರಿನೈತಂರನ್ಮ) ಪ್ರತಿ 

ಪಕ್ಷದ ರಥಗಳನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಿದವನೂ ಆದ (ಶೆಂಗಣ್ಮಾಲ್ಶೆನ್ರುಉರೈ 

ಕೋಯಿಲ್) ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಂ ನೆಲಸಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ 

ದೇಶ ಯಾವುದೆಂದರೆ (ಏರ್ನಿರೈವಯಂಲಂಳ್) ಉಳುವ ಎತ್ತುಗಳ ಸಾಲು 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವ (ವಾಳೈಹಳ್ಮರಂಹಿ) ವೀೀನೂಗಳಂ ಭೆಯಪಟಂ ಸ 

(ಇದು ಎವಂಕ್ಕು ಇಡಂ ಅನು) ಎನ್ರಿ ಎಣ್ಣಿ) ಇದಂ ನಮಗೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯ 

ವಾದ ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದಂ ತಿಳಿದಂ (ಶೀರ್ಮಲಿಪೊಯಸ್ಹೈ ) ರಮಣೀಯವಾದ 

ಸರೋವರಗಳನ್ನು (ಶೆನ್ರುಅಣೈಹಿನ್ರ) ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತಹ ಜಾಗವಾದ 
(ತಿರಂವೆಳ್ಳಿ ಕೈಯಂಗಂಡಿಯಂದಂವೇ) ತಿರುವೆಳಿ ಿ ಯಂಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೈಯೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂ 

ರಕ್ಷಿಸಿದವನೂ ವಂತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ನೋವಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು 
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ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸರ್ವರಕ್ಷಕೆ. ಆಶ್ರಿತರ ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ 

ದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅತಿರಥಮಹಾರಥರಂ ರಥವನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನೂ ಅವನೇ, ಅವನ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೆಲ್ಲಾ 

ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೋರಂವಂತೆ ಅವನು ಪುಂಡರೀಕನಯನನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. ಆಶ್ರಿತ 

ವ್ಯಾಮಂಗ್ಥನಾದ ಅವನಂ ಇರುವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದಂ. ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವ 
ಮತ್ಸ್ಯಗಳಂ "ಇದು ಅಪಾಯವಾದ ಜಾಗ ; ನಮಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಲ್ಲ'-- 

ಎಂದು ನಿರಪಾಯವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತವಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ 
ರುದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳೆಂಬ ವೃಷಭಗಳನ್ನೂ ಹೂಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮಪಾಶಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಉಳುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಂ ಸೃಜಿಸುವ ಲೀಲಾ 

ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಜಲವನ್ನು ಬಯಸುವ ಭಾಗವತರು 

ನಿರಪಾಯವಾದ ವಿರಜಾ ಜಲವನ್ನು ಸೇರಂವರೆಂಬುದನ್ನು ಇದಂ ಸೂಜಿಸಂ 

ತ್ತಿದೆ. ಮುವರಿಕ್ಚಂಗಳಂ ಸಂಸಾರ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

“ಹರಿಸರಸಿ ವಿಗಾಹ್ಯ' ಎಂಬಂತೆ "ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರವಿಷ್ಟೋಹಂ' ಎಂದಂತೆ 

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಂವರ್ಕು 

ಕಾತ್ತಿಡೈಪೀಳ್ಳ ಕರನ್ನನ ಅರಂದೈಯುರ 

ಕಡಲರಕ್ಕರ್ ತಮ್ಶೇನ್ಸೈ 
ಕೂತ್ತಿಡೈಶೆಲ್ಲ ಕೊಡುಂಕಣ್ಯೆ ತುರನ್ಹ 

ಕೋಲನಿಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ತನ್ಕೋಯಿಲ್ 
ಊತ್ತಿಡೈ ನಿಶ್ರವಾಲಖಕ್ಕಿಯಿನ್ ಕನಿಹಳ್ 

ಊಟತ್ತು ನೀಟ್ಸ್ಲೆಸೆ ಉಂಡು ಮಂಡಿ 

ಶೇತ್ತಿಡೈೆ ಕಯೆಲ್ಹಳ್ ಉಹಳ್ ತಿಹಲ್ ವಯೆಲ್ಶೊರ್ಟ 

ತಿರುನೆಳ್ಳಿಯೆಂ ಗುಡಿಯೆದುವೇ ॥೬॥ 

(ಪೀಳ್ಳೆ) ಪೀಳ್ಳೆ ಹೂ (ಕಾತ್ತಿಡೈಕರನ್ನನ) ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ 
ಹಾರಿಹೋಗಂವಂತೆ (ಅರಕ್ಕರೌತಮ್ಕಡಲಶೇನೈ) ರಾಕ್ಷಸರ ಸಾಗರೋಪಮ 

ವಾದ ಸೇನೆ (ಅರಂದೈಯುರ) ದಂಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂತೆಯೂ (ಕೂತ್ರಿಡೈಶೆಲ್ಲ) 

ಯಮಂನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತೆಯೂ. (ಕೊಡುಂ ಕಣೈ ತುರನ್ನ) ಕ್ರೂರ 

ವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ (ಕೋಲವಿಲ್ ಇರಾಮನ್ ತನ್ 

11 



೧೬೨ * ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಕೋಯಿಲ್) ಅಂದವಾದ ಕೋದಂಡವನ್ನು ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಸರ್ವೇ 
ಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ--(ಊತ್ತಿಡೈನಿನ್ರ) ನೀರೂರಿರುವ , ಜಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ (ವಾಟತ್ಕಿಯಿನ್) ಬಾಳೆಯ ಗಿಡಗಳ (ಊಟ್ತ್ತು ವೀಟ್ನ್ಮ 

ಕನಿಹಳ್) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು (ಕಯಲ್ಹಳ್ ಮಂಡಿ 

ಉಂಡು) ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭುಜಿಸಿ (ಶೇತ್ತಿಡೈ ಉಹಳ್) ಕೆಸರಿನ 

ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿನಲಿಯಣವ (ತಿಹಟ್ವಯಂಲ್ಶೂಟ್) ಸುಂದರವಾದ 

ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ (ತಿರುವೆಳ್ಳಿ ಬ್ ತಿರಂವೆಳ್ಳಿಯಂ 

ಗುಡಿ ಎಂಬ ದಿವ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ. 

ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿರಂವ "ಕೋಲವಿಕ್ಲಿರಾವು'ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ “ನ ರೂಪ 

ದಲ್ಲಿ ತತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಇವರು ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮನ. ಅನುಸಂಧಾನ 

ವಣಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿಂತೆಂಬುದೇ ಹೇಗೆ 

ಗೊತ್ತಾ ಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸೇನೆಯನ್ನೆ ಲ್ಲಾ ಅವನು ಧೂಳೀಪಟ 

ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಚೆಲುವನ್ನು ಕಂಡು 

"ನಾನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದೂ ಒಂದಂ ಕ್ರಮವೋ ?'--ಎಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ' 

ತಾನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡು "ಚಾಪಂ ಚ ಮುಮೋಚ ವೀರಃ'--ಆ ರಾವಣ. 

ಶ್ರೀರಾಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಭಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲಾ 
ಹತರಾದರು, ಅಂಥ ರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದು. ಹೃದಯವು ಪರಿಪಾಕೆಹೊಂದಿ 
ಭಗವದ್ಗು ಣಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ವರ್ಷಿಸಲು ಆ ಗುಣಾನುಭವದಿಂದ ಗರ್ವಿತ 

ರಾಗಿ ವರ್ಶಿಸ ನಿವ ಮುಮುಕ್ಷು ಗಳ ಹಾಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿರಂವ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು 
ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆಯಂತೆ. 

ಒಳ್ಳಿಯೆ ಕರುಮುಂ ಶೆಯೋನನ್ ಎನ್ರು ಉಜಣರ್ನ್ನೆ 

ಮಾವಿ ವೇಳ್ವಿ ಯಿಂಲ್ ಪುಕ್ಕ 

ತೆಳ್ಳಿಯೆ ಕುರಳಾಯ್ ಮೂವಡಿ ಕೊಂಡು 

ತಿಕ್ಕುರ ವಳೆರ್ನ್ನವನ್ ಕೋಂಡಿಂಲ್ 
ಅಳ್ಳಿಯೆಂ ಪೊಟ್ಲ್ ಮಾಯ್ ಇರುನ್ನು ವಾಟ್ 

ಕುಯಿಲ್ ಹಳ್ಳ ಅರಿಯೆರಿಎನ್ರು. ಅನೈ ಅಟಕ್ಕೈಪ್ಪ 
ವೆಳ್ಳಿಯಾರ್ನಣಂಗ ನಿರೈನ್ನು ಅರುಳ್ ಶೆಯೆಂ್ವಾನ್ 

ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯೆಂಗುಡಿಯೆದುವನೇ ॥೩॥ 
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(ಒಳ್ಳಿಯಕರುಮಂ) ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು (ಶೆಯ್ವನ್ 

ಎನ್ರು ಉಣರ್ನ್ಮ) ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ (ವಳಾವಲಿವೇಳ್ವಿಯಿಲ್) 

ಮಹಾಬಲಿಯ ಯಜ್ಞವಾಟದಲ್ಲಿ (ತೆಳ್ಳಿಯಕುರಳಾಯ್ ಪುಕ್ಕು) ಮನೋಹರ 

ನಾದ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ (ಮೂವಡಿಕೊಂಡಂ) ಮೂರಡಿಯ 

ನೆಲವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ (ತಿಕ್ಕುರ ವಳರೌ್ನ್ಹವನ್ ಕೋಯಿಲ್) ಸಕಲ ದಿಕ್ಕು 

ಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ--(ಅಳ್ಳಿಯಂ 

ಪೊಟ್ಲ್ವಾಯರ್) ರವಂಣೀಯವಾದ ಉಪವನಗಳಲ್ಲಿ (ಇರುಂದುವಾಟಿ 

ಕುಯಿಲ್ಹಳ್) ಇದ್ದನಲಿಯಣವ ಕೋಗಿಲೆಗಳಂ (ಅರಿಅರಿಎನ್ರು ಅಟ ಪ್ಪ) 

ಹರಿಃಹರಿಃ ಎಂದು ಕೂಗುವಂಥದೂ (ವೆಳಿ ಯಾರ್ ವಣಂಗ ವಿರೆ ನು ಅರುಳ್ 

ಶೆಯರ್ವಾನ್) ಶುಕ್ರನು ಬಂದಂ ಉಪಾಸಿಸಲಂ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ 

ವಣಡಂವ ಭಗವಂತನನ್ನುಳ್ಳದೂ ಆದ (ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂ ಗುಡಿಯದುವೇ) 

ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂಗಂಡಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ.. 

“ದಾತವ್ಯಂ ಇತಿ ಯಂದ್ಧಾನಂ' ಎಂದಂತೆ ದಾನಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ 

ನಾದ ಮಹಾಬಲಿಯ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, "ಯಾರು ಏನನ್ನೂ 

ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುವೆನಂ'--ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನವನು ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಸ್ವಾಮಿಯ *ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ವರಸಂಪದಾ ಪರಿಷದಾಂ ಪ್ರೀತಿಂ ಸಮುತ್ಸಾದ 

ಯನ್” ಎಂದಂತೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನಧ್ವನಿಮುಖರನಾದ ವಾಮನಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ, ಬಲಿಯೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ 
ವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ, "ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ' --ಎಂದಂ 
ವಾಮನಮೂರ್ಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. “ಕಿಂತೇ ಅಭೀಷ್ಟಂ ದದಾನಿ' ಎಂದು ಬಲಿ 

ಕೇಳಲು "ತ್ರಿಪದಪರಿಮಿತಾ ಭೂಮಿಃ' ಎಂದನಿವನು. ಅದನ್ನು ಪಡೆದ ಮರು 

ಕ್ಷಣವೇ ದಶ ದಿಶೋವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಅವನು ಬೆಳೆದ. ಅಂಥ 

ಪ್ರಭು ಇರುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದು. ಸತ್ತ್ಯನಿಷ್ಮರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ 

ದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು "ಹರಿಃ ಹರಿಃ' ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ 
ರಂವ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಕೂಗುತ್ತವಂತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ತಿರ್ಯಕ್ಕುಗಳೂ: ಹೀಗೆ 

ಸತ್ವೋತ್ತಮರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತವೆಯಂತೆ, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ 
ದುಃಖ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೂ 



೧೬೪ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಅನಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವಾವಿಂ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ 
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ವೆಳ್ಳಿಯಾರ್ ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವನಿಷ್ಠರು 
ಎಂದೂ ಅರ್ಥ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮುಂಡಿಯೆುಡೈ ಅಮರರ್ಕ್ಕು ಇಡೆರ್ ಶೆಯೆನ್ಯಿಂ 
ಅಶುರರ್ತಮ್ ಹೆರುಮಾನ್ಸೆ ಅನ್ರುಅರಿಯಾಯ್ 

ಮಡಿಯಿಡೈ ನೈತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಮುನ್ 80೦ಡ 

ನಮಾಯೆನಾರ” ಮನ್ನಿಯ ಕೋಯಿಲ್ 
ಸಡಿಯಿಡೈ ಮಾಡತ್ತು ಅಡಿಯಿಡೈತೂಣಿಲ್ಪದಿತ್ತ 

ಪಲ್ಮಣಿಹಳಿನ್ ಒಳಿಯೊಲ್ 

ನಿಡಿಸಹಲ್ ಇರನೆನ್ರು ಅರಿವು ಅರಿಜಾಯೆ 

ತಿರುನೆಳ್ಳಿಯೆಂಗುಡಿಯೆದುನೇ ॥೮॥ 

(ಮಂಡಿಯಂಡೈ ಅಮರರ್ಕ್ಕು) ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ (ಇಡರ್ 

ಶೆಯ್ಕುಂ) ಪೀಡೆಯನ್ನ್ನಿಂಟಂವರಾಡುವವರಾದ (ಅಶುರರ್ತಮ್ ಪೆರುಮಾನೈ) 

ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು (ವಜನ್ ಅನ್ರ) ಹಿಂದೊಂಬಂ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಅರಿಯಾಯರ್) ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹವರೂರ್ತಿಯಾಗಿ (ವಂಡಿಯಿಡೈವೈತ್ತು) 

ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು (ವರಾರ್ವೈಕೀಂಡ ವರಾಯನಾರ್) . ವಕ್ಷಃ 

ಸ್ಥಲವನ್ನು ಸೀಳಿ ಸಂಹರಿಸಿದ ಪರವಕಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ- 

(ಪಡಿಯಿಡೈ ವಾಡತ್ತು),ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ (ತೂಣಡಿ 

ಯಿಂಡೈಯಿಂಲ್ಪದಿತ್ತ) ನೆಟ್ಟಿರಂವ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರಂವ (ಪಲ್ಮಣಿಹಳಿನ್ 

ಒಳಿಯಾಲ?) ನಾನಾ ರತ್ನಗಳ ಪ್ರಭೆಯ ಕಾರಣ (ವಿಡಿಪಹಲ್ ಇರವೆನಂ್ರ 

ಅರಿವು ಅರಿದಾಯ) ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದು 

ವುದು ಕಷ್ಟವಾದ (ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯೆಂ ಗುಡಿಯದುವೇ) ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂ ಗಂಡಿ 

ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ, 

"ಈಶ ಕರೋಹಂ' ಎಂಬ ದುರಭಿವಾಾನವನ್ನುಳ್ಳೆ ದೇವಜಾತಿಗಳಿಗೆ 

ಕ್ಲೇಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಅಸಂರೇಂದ್ರನೊಬ್ಬನಿದ್ದ, ಅವನೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. 

"ಭಕ್ತಸ್ಮ ದಾನವಶಿಶೋಃ ಪರಿಪಾಲನಾಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನು 
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ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹರೂಪಿಯಾಗಿ ಮೈದೋರಿ, ತನ್ನ ದೇವಿಯರೇ ಮೊದಲಾದ 

ವರನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಕೂಲನಾದ ಹಿರಣ್ಯ 

ನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಖಗಳಿಂದ ಅವನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿಹಾಕಿದನಂು. 
ಅಂಥ ಸ್ವಾವಿಂ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 

ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿ ಕಂಭಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ನಾನಾ ರತ್ನಗಳ ಪ್ರಭೆ ಎಲ್ಲಾ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ "ಇದು ಹಗಲು', 

“ಇದು ರಾತ್ರಿ' ಎಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಂತೆ. 

ಕುಡಿಕುಡಿಯಾಹ ಕೂಡಿ ನಿನ್ರು ಅಮರರ್ 
ಕುಣಂಗಳೇ ಹಿದತ್ತಿ ನಿನ್ರು ಬತ್ತ 

ಅಡಿಯೆನರ್ಶ್ವು ಅರುಳಿ ಅರವಣೈ ತುಯಿಪ್ರ 
ಆಟ್ ಯಾನ್ ಅಮರ್ನ್ನು ಉರೈಕೋಯಿಂಲ್ 

ಕಡಿಯುಡೈ ಕಮಲಂ ಅಡಿಯಿಡೈಮಲರ 
, ಕರುಂಜೊಡುಹೆರುಂ ಕೆನ್ನೆಲ್ ಅಶೈಯೆ 

ನಡಿವುಡೈ ಅನ್ನೆಂ ಸೆಡೈಯೊಡುಂಶೇರುಂ ವಯೆಲ್ 
ನೆಳ್ಳಿಯೆಂ ಗುಡಿಯದುನೇ ॥೯॥ 

(ಅವಂರರ್) ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳು (ಕುಡಿಕುಡಿಯಾಹ ಕೂಡಿ) ಕುಲಕುಲವಾಗಿ 

ಕೂಡಿಕೊಂಡು (ನಿನ್ರು) ಬಂದಿದ್ದು (ಕುಣಂಗಳೇಪಿದತ್ತಿ ನಿನ್ರ ಏತ್ತ) ಭಗವಂತನ 

ಶುಭಗುಣಗಳನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲಂ  (ಅಡಿಯಂವರ್ಕ್ಕು ಅರುಳಿ) 

- ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಶೀಲನಾಗಿ (ಅರವಣೈತುಯಿನ್ರ) ಶೇಷಶಾಯಿಂಯಕಾಗಿರೆಂವ 

(ಆಟಿಯಕಾನ್  ಅವಃರ್ನ್ಣಿ ಉರೈಕೋಯಿಲ್) ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ 

ಪರವಕಾತ್ಮನು ನಿತ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯ್ಧ ವಣಡಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದ ಎಂದರೆ 

(ಕಡಿಯುಡೈಕವುಲಂ) ಪರಿಮಳ ಪ್ರಚುರವಾದ ಕವಂಲ ಪುಷ್ಪಗಳು (ಅಡಿಯಿಂಡೈ 

ಮಲರ) ಭತ್ತದ ತೆನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿಸಿರಲು (ಕರುಂಬೊಡಂಪೆರುಂಶೆನ್ನೆಲ್ 

ಅಶೈಯಂ) ಕಬ್ಬುಗಳೂ ಕೆಂಭತ್ತವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದೂ (ವಡಿವುಡೈ 

ಅನ್ನಂ) ಸಂಂದರವಾದ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ಪೆಡೆಯೊಡುಂ ಶೇರಂಂ) ತಮ್ಮ ಸಹ 

ಚರಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿ ಬಾಳಂವಂಥದೂ ಆದ (ವಯಲ್) ಗದ್ದೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ 

(ವೆಳ್ಳಿಯಂ ಗಂಡಿಯಂದಂವೇ) ತಿರಂವೆಳ್ಳಿಯಂಂ ಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ. 
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“ದೇವತೆಗಳು ಗುಂಪುಗಂಂಪಾಗಿ ಬಂದಂ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು 

ತಮಗೆ ತೋರಿದಂತೆ "ಅತ್ಯಂತ ಭೆಕ್ತಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ನೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಚಕ್ರವಂಃ' 

ಎಂದಂತೆ, ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲಂ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ "ಭೋಗಿ ಭೋಗ 

ಶಯನೀಯಶಾಯಿ' ಯಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ 

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂಗುಡಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ತೆನೆಗಳಿಗೂ 

ಕಬ್ಬುಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ ಸೌರಭ್ಯವನ್ನು ಸೂಸುವ ಸರೋಜಗಳು ಅರಳಿರುವು 

ವಂತೆ. ಕಮಲಗಳೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಗಳೂ ಭತ್ತದ 
ಪಯಿರುಗಳೂ ತೊನೆದಾಡಂವುವಂತೆ. ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಆ ಕಮಲ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳಂವುವಂತೆ. ಅಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಂ. 

ಪೆಣ್ಣುಮುಂನ್ ಏನಮಾಹಿ ಅನ್ರು ಒರುಕಾಲ್ 
ಸಾರ ಇಡನ್ನು ಎಯಿತ್ತಿನಿಲ್ಕೊಂಡು 

ಶೆಣ್ಣೆರೈ ವರುಡ ಪಾರ್ಕ್ಯಡರ್ಲತುಯಿನ್ದ 
ತಿರುನೆಳ್ಳಿಯೆಂಗುಡಿಯಾನ್ಸೈ 

ನಂಡರೈಶೋಲೈಮಂಗೈಯೆರ್ ತಲೈನನ್ 
ಮಾನನೇಲ್ ಕಲಿಯಿನ್ ನಾಯ್ ಒಲಿಹಳ್ 

ಕೊಂಡಿನೈ ಸಾಡುಂ ತನಮುಡೈಯಾರಣಹಳ್ಳ 

ಆಳ್ವರ” ಇಕ್ಕುರೈಕಡಲುಲಹೇ ॥೧೦॥ 

(ಪಂಡುಮುನ್ ಅನ್ರು) ಹಿಂದೆ ಅಂದೊಮ್ಮೆ (ಒರುಕಾಲ್) ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

(ಏನಂಆಹಿ) ವರಾಹರೂಪಿಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ (ಪಾರ್ ಇಡನ್ಲ) ಭೂವಿಂಯಂನ್ನಿ 

ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು (ಎಯಿತ್ತಿನಿಲ್ ಕೊಂಡು) ದಂಷ್ಕ್ರಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂ 

ಬಂದವನೂ (ತೆಣ್ತಿರೈವರುಡ) ತಿಳಿಯಾದ ಅಲೆಗಳಂ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದವನ್ನು 

ಸ್ಪರ್ಶಿಸಂವಂತೆ (ಪಾಲ್ಕಡಲ್ತುಯಿನ್ರ) ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಯಲ್ಲಿ ಶಯಿನಿಸಿದವನೂ 

(ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂ ಗಂಡಿಯರಾನೈ) ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ : ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ . 

ವನೂ ಆದ ಸರ್ವೇಶ ್ರನನ್ನಿ ಕುರಿತು (ವಂಡರೆ ೈಶೋಲ್ಕೈ. ಮಂಗೈಯರ್ 

ತಲೈವನ್) ದುಂಬಿಗಳು ಮೊರೆಯುವಂತಹ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನುಳ ಸ 

ತಿರುಮಂಗೈನಾಡಿನವರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ (ವರಾನವೇಲ್ ಕಲಿಯನ್ವಾಯ್ 

ಒಲಿಹಳ್ ಇವೈಕೊಂಡು) ತಿರುವಂಂಗೈಯರಾಲ್ವಾರ್ರವರ ಈ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು 
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ಪಡೆದಂಕೊಂಡಂ (ಪಾಡುಂತವಂ ಉಡೈಯಕಾರ್ಹಳ್) ಹಾಡುವುದನ್ನೇ,ತಪಸ್ಸ 

ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು (ಕುರೈಕಡಲ್ ಇವ್ವ್ವಲಹು ಆಳ್ವರ) 

ಘೋಷಿಸಂವ ಸಾಗರದಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಳುವವ 

ರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ತಿರುವೆಳ್ಳಿಯಂ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾವಿಂ ಯಾರೆಂದರೆ ಅಂದಂ 

ವರಾಹಕಲ್ಪದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಭಿತ್ರಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿಹೋಗಿದ್ದ ಭೂವಿಂಯನ್ನು 

ಮೇಲೆತ್ತಿತಂದವನೇ. ಆ ಶ್ರಮವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವಂತೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಅದರ ಅಲೆಗಳು ಮೃದಂವಾಗಿ ಪಾದಸೇವೆ ವಕಾಡಂವಂತೆ ಶಯನಿಸಿದನವನು. 

ಶ್ರೀಪಂದಾಳಾ ಿರ್ರವರಂ ಹಿಡಿದ ವೇಲಾಯಂದ ವೆ ೈಷ್ಣವಾಭಿವಕಾನವನಲ್ಲಿ 

ಬೆಳೆಸಂವುದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ದಶಕವನ್ನು ಆದರದೊಡನೆ ಅಭ್ಯಾಸವರಾಡಿ 

ಹಾಡುವವರು ಸಮಂದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಶ್ರೀಯಂನ್ನು 

ಪಡೆಯುವರು... ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಭಾಗವತ ಶೇಷವಾದಂದನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡುವವರಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪುರಂಷಾರ್ಥವೆಂದು . 
ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಐದನೆಯ ಹತ್ತುಒಂದನೆಯೆ ತಿರುಮೊಲ್ 

" ಅರಿವದರಿಯಾನ್ ' 

ಪ್ರವೇಶ 

ಒಂದಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು 
ಅನುಭವಿಸಲು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ಲಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ "ಅದಂ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ' 

ಎಂದು ಕೈಬಿಡುವ ಸ್ವಭಾವದವರಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರರು. ಆ ವಿಷಯದ ಸ್ವಭಾವ 

ವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಶೆ ವಣಾಡದೆ ಇರಂವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಂ CY 
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ಅನೇಕ: ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿದು ನೆಲಸಿರುವುದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ತಾನೇ?" ನಮಗೆ "ಈ ಜಾಗ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಮೈದೋರಂವನಂ' ಎಂಬಂದಂ ತಿಳಿದಂಬರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ? 

ಆದುದರಿಂದ ತಿರುಪುಳ್ಳೆಂ ಬೂತಂ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ :ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವ ಅವನು 

ಆಶ್ರಿತರ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ನಿರತಿಶಯಭೋಗ್ಯನವನು, 

ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಡನೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಅರಿಯಂವಂತಹ 

ಸುಕೃತವು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ--ಎಂದು 

ಅವನ ಗಂಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅರಿನದರಿಯಾನ್ ಅನೈತ್ರು ಉಲಹುಂಉಡೈಯಾನ್ 

ಎನ್ನೈ ಆಳುಡೈಯಾನ್ 
ಕುರಿಯೆಮಾಣಿ ಉರುಮಾಯೆ ಕೂತ್ತೆನ್ 

ಮುನ್ನಿ ಅಮರುಂ ಇಡಂ 
ನರಿಯನುಲರ”್ಮೇಲ್ ಶು ರುಂಬು ಆರ್ಕ್ಕ 

ಎಿಟ್ಲ್ಆರ್ ಮಂಜೈನಡಮಾಡ 
ಪೊರಿಕೊಳ: ಶಿಕೈನಂಡು ಇಶೈಪಾಡುಂ 

'` ಪುಳ್ಳಂಪೂತಂಗುಡಿ ತಾನೇ ॥೧॥ 

(ಅರಿವದಂ ಅರಿಯಕಾನ್) ಯಾರಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಯತ್ನದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲು 

ದಂಶ್ಮಕನಾದವನೂ, (ಅನ ತ್ರಉಲಹಂಂ ಉಡೈಯಣಾನ್) ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ 

ಒಡೆಯನಾದವನೂ (ಎನ್ನೈ ಆಳ್ಉಡೈಯಕಾನ್) ನನ್ನನ್ನು ದಾಸನನ್ನಾಗಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡವನೂ, (ಕುರಿಯವಕಾಣಿ ಉರುವಾಯ) ವಾಮನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ 

ವೇಷವನ್ನ್ನ ಧರಿಸಿದವನೂ (ಕೂತ್ತನ್) ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ನಡೆ 

ಯಿಂದ ಬಂದವನೂ ಆದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು (ಮನ್ನಿ ಅಮರುಂ ಇಡಂ) ಎಡೆ 

ಬಿಡದೆ ನಿತ್ಯವಾಸವಣಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಣವುದಂ ಎಂದರೆ--(ಶಂರಂಂಬಂ) 

ಶುರಂಂಬಂ ಎಂಬ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ದುಂಬಿಗಳು (ನರಿಯ ಮಲರ್ ಮೋಲ್) 

ಪರಿಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು (ಆರ್ಕೃ) ರೋಂಕಾರ 

ವನ್ನು ವಕಾಡುವಂತಹುದೂ, (ಎಟಕಿಲ್ಆರ್ಮಂಜೈ) ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರಂವ 

ನವಿಲುಗಳು (ನಡಂ ಆಡ) ನರ್ತನ ವಾಡುವಂಥದೂ, (ಪೊರಿ ಶಿರೈಕೊಳ್) 
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ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನೂ ಗರಿಗಳೆನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಂವ (ವಂಡು) ದುಂಬಿಗಳು (ಇಶೈ 

ಪಾಡುಂ) ವಂಧುರವಾಗಿ ಗಾನವಾಡಂತ್ರಿರುವಂಥದೂ ಆದ (ಪುಳ್ಳಂ ಪೂತಂ 

ಗಂಡಿ ತಾನೇ) ತಿರುಪ್ಪುಳ್ಳೆಂ ಪೂತಂಗುಡಿ ಎಂಬುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಯತ್ನ ವಣಡುವವರಿಗೆ 

ತಿಳಿಯಂವುದಕ್ಕಾಗದ ಸ್ವಭಾವದವನು. ಆದರೂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರನಾಗಿ 

ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡವ 
ನವನು-"ಅಸ್ಮತ್ಸ್ವಾಮಿನ್'.  ಸರ್ವಾಧಿಕನಾದವನಂ. ವಾಮನ ವೇಷವನ್ನು 

ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಮಹಾಬಲಿಯಂ ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಗೆ ವುನೋಹರವಾದ ನಡಗೆಯಿಂದ 

ಹೋದವನವನು. ಅಂಥವನು ನಿತ್ಕವಾಸವಾಡಿ "ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುವು 

ದಿಲ್ಲ'--ಎಂದು ಇರುತ್ತಿರಂವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದಂ. 

ಕಳ್ಳಕ್ಕುರಳಾಯ್ ಮಾನಲಿಯ್ಳೆನಂಚಿತ್ತು . 
ಉಲಹಂ ಕೈಪ್ಪೈಡುತ್ತು 

ಪೊಳ್ಳಿಕರತ್ತ ಪೋತಕತ್ತಿನ್ ತುನ್ಸೆಂ ತನಿರ್ತ್ತ ಪುನಿದನಿಡಂ 

ಪಳ್ಳಚ್ಚೆರುನಿಲ ಕಯಲ" ಉಹಳೆ 

ಪಲನೆಕ್ಕಲನಿಯೆದನುಳ್ಪೋಯೆತ” 

ಪುಳ್ಳು ಸಿಳ್ಳೈಕ್ಳು ಇರೈತೇಡುಂ ಪುಳ್ಳಂಪೂಪಂಗಂಡಿಶಾನೇ : 

[Fo 

(ಕಳ್ಳೆಂಕುರಳ್ಆಯಕ್) ಕಪಟವುಳ್ಳ ವಾಮನರೂಪಿಯಣಗಿ (ಮಾವಲಿಯ್ಯೆ 

ವಂಚಿತ) ವಂಹಾಬಲಿಯಂನ್ನಿ ವಂಚಿಸಿ (ಉಲಹಂ ಕೈಪ್ಪಡಂತ್ತು) ಸಕಲ 

ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಂಕೊಂಡವನೂ (ಪೊಳ್ಳೈಕರತ್ತ) 

ದೊಡ್ಡರಂಧ್ರವನ್ನುಳ್ಳ ಸೊಂಡಿಲನ್ನುಳ್ಳ (ಪೋತಕತ್ತಿನ್ ತುನ್ಸಂ ತವಿರ್ತ್ತ) 

ಗಜೇಂದ್ರನ... ದಂಃಖವನರ್ನಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ (ಪುನಿದನ್) 

ಪರವಂಪವಿತ್ರನಾದ ಪರವಕಾತ್ಮನಂ ಇರುತ್ತಿರುವ (ಇಡಂ) ಸ್ಥಳೆವಾದರೋ 

ಪಳ್ಳಂಶೆರಂವಿಲ್) ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ (ಕೆಯಲ್ಉಹಳ) 

ಮೀನಂಗಳು ನಲಿದ ಆಡಂಶ್ರಿರಲಂ (ಪುಳೆಂ ) ಹಕ್ಕಿಗಳು (ಪಟನಂ ಕಟನಿ 

ಅದನಂಳ್ ಪೋಯ್) ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳೊಳಗೆ ಹೋಗಿ (ಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕು) 

ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ (ಇರೈತೇಡುಂ). ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗವಂತಹ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ 



೧೭೦ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ವೀನುಗಳನ್ನು ಹುಡಃಕುವಂತಹ (ಪುಳ್ಳೆಂ ಪೂದಂಗಂಡಿ ತಾನೇ) ಪುಳ್ಳೆಂಪೂದಂ 

ಗಂಡಿ ಎಂಬಂವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ. 

ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕವನನ್ನಾಗಿ ವಣಡಿಕ್ಕೊಂಡವನನ್ನು 
ಬಯಂಸುವವರಾದ ಆಳ್ವಾರ್ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿಯರಾ ಆದೇ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು 

ಹೇಳಿ, ಅವನು ಒಂದು ತಿರ್ಯಕ್ಕಿಗೆ ಒದಗಿದುದನ್ನಿ ಅನಂಸಂಧಾನ ವಾಡಿ 
ದ್ದಾರೆ. ತವ ಆಶೆಯೂ ಸಘಲವಾಗುವುದೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಅವನು 

ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಅವನ ವಣತಿಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಡ, ದೇವಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು 

ಬಂದಿದ್ದಾನೆ'.. ಎಂದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಂ ಹೇಳಿದವಕಾತು ಬಲಿಗೆ ಹಿಡಿಸದೆ 

ಇರುವಂತಹ ವಾವಂನವೇಷ ಧರಿಸಿದನವನಂ. ತನ್ನದಲ್ಲದುದನ್ನು "ತನ್ನದಂ' 

ಎಂದಿದ್ದವನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಗಜೇಂದ್ರನ ದಂ॥ಖವನ್ನು ಹೋಗ 

ಲಾಡಿಸಿದ ಸ್ವಾವಿಂ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಂ. "ವೀನಂಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಚಿವ್ಮಿ 

ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏಕೆ ವಿಂನನ್ನ್ನ ಹಂಡುಕಂತ್ತಿದ್ದವು?' ಎಂದರ 

ಕೇಳಲು ಭಟ್ಟರವರು ಹೇಳಿದರಂತೆ--'ಪಿಳ್ಳೈ ಕ್ಕು ಎಂದಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ ? ಮರಿ 
ಗಳಿಗಾಗಿ ತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವಿೀನನ್ನು ಹಂಡಂಕುತ್ತವೆಯಂಷ್ಟೇ ?' ಅಲ್ಲಿನ ವಿೀನುಗಳಂ 

ಕಂಭದಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕುವಾದ ಪುಟ್ಕ ಕ 

ಪುಟ್ಟ ವಿಂೀನಂಗಳನ್ನ್ನ ಅವು ಹಂಡಂಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ'-ಏಂದಂ. 

ಮೇವಾಅರಕ್ಸರ್ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ನೇನ್ಸನ್ ನೀಯೆ ಶರಂ ತುರಂದು 
ಮಾ ನಾಯ್ ಫಿಳೆಂದು ಮಲ್ ಅಡರ್ತ್ಲು 

ಮರುದಂಶಾರ್ಯತ್ರ ಮಾಲದು ಇಡಂ 

ಕಾವಾರ್ ಕೆಂಗಿನ:ಸಟವಾ” ವೀಟ ಕಯೆಲ್ಕ ಹಳ" ಸಾಯ 

ಕುರುಕು ಇರಿಯುವ 

ಪೂನಾರ್ಕಲನಿ ನಟಿಲ್ಆಡುಂ ಪುಳ್ಳ ಂಪೂತಂಗುಡಿ ತಾನೇ 

Hal 

(ಮೇವಾ) ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದ (ಅರಕ್ಕರ್) ರಾಕ್ಷಸರು 

ತಂಂಬಿದ್ದ (ತೆನ್ನಿಲಂಗೈವೇಂದನ್) ದಕ್ಷಿಣದ ಲಂಕೆಗೆ ಅರಸನಾದ ರಾವಣನಂ 

(ವೀಯ ಶರಂಶತುಃರಂದು) ಮುಗಿದಂ ಹೋಗುವಂತೆ ಬಾಣಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ 

ದವನೂ, (ಎಕಾ) ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ಅಸುರನ 



ಅರಿವದರಿಯಾನ್ ೧೭೧ 

(ವಾಯ್ ಪಿಳೆಂದು) ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸೀಳಿದವನೂ (ಮಲ್ ಅಡರ್ತಂ್ತ) 

ಮಲ್ಲರಂಗಳನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನೂ, (ಮರಂದಂಶಾಯ್ತ್ತ) ಯ ಮುಳಾರ್ಜುನ 

ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಉರುಳಿಸಿದವನೂ ಆದ (ಮಾಲದು ಇಡಂ) ನಮ್ಮ 

ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಇರಂತ್ತಿರುವ ದೇಶವು ಯಾವುದೆಂದರೆ (ಕಾ ಆರ್) ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ 

ತುಂಬಿರುವ (ತೆಂಗಿನ್ ಪಟಮ್) ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು 

(ವೀಟ) ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಂ ಅದರಿಂದ (ಕೆಯಲ್ಹಳ್ ಪಾಯ) ವೀನುಗಳು 

ಹೆದರಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವಂತಹಂದೂ, (ಕುರುಕು ಇರಿಯಂವರ್) ನಾರೈ 

ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುವಂತಹುದೂ, (ಪೂಆರ್ಕಟನಿ) ತಾವರೆ ಸದದ 

ಹೂಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ (ಎಟ್ಲ್ಆರುಂ) ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವ 

(ಪುಳ್ಳಂ ಪೂದಂಗುಡಿತಾನೇ) “ಪಳ್ಳ ಂಪೂದಂಗುಡಿ ಎಂಬ ದಿವ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ" ಆಗಿದೆ. 

ಲೋಕವಕಾತೆಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ವಿರೋಧವೆಸಗಿದ ದಶಕಂಠನನ್ನು 

ರಸನ ವಾಡಿದಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವೊಂದು ಉಪಾಧಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ದ್ವೇಷಿಸಂವುದೇ ' 

ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿದ್ದ ಆ ರಾವಣ. ಇನ್ನೂ 
ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ತಿರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ 

ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು , ಕೈಯರ್ಯಂದಲೂ ಕಾಲಿಂದಲೂ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ಚೇಷ್ಟಿತನವನು. ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ವ್ಮಾಮೋಹವನ್ನುಳ್ಳ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುತ್ತಿರಂವ 
ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದಂ. ಸುಂದರವಾದ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ದರ್ಶನೀಯ 

ವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. 

ನೆರ್ಸಾಲ್ ಮಾರಿ ಪಟುದಾಕ್ಸಿ ನಿರಲ್ ನಾಳ 
ಅರೆಕ್ಕರ್ ತಲೈನನ” ತನ” 

ನರ್ಸಾರ್ ತಿರಳ್ತೋಳ್ ಐನ್ನಾನ್ಗುವಾಾ ತುಣಿತ್ತೆ 

'  ಹಲ್ನಿಲ್" ಇರಾಮನಿಡಂ 
ಕರ್ಪುಆರ್ ಪುರಿಶೈಶೆಯರ್ ಕುಪ್ರೆಂ ಕವಿನ್ಆರ್ ಕೊಡವರ 

ಮಾಳಿಕೈಹರ್ಳ 

ಪಾರ್ಪುಆರ್ ಮಾಡಂ ಎಣ್ಲ್ಆರುಂ ಪುಳ್ಳೆಂಸೂದಂ 
ಗುಡಿತಾನೇ 1೪॥ 



೧೭೨ - ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

(ವೆರ್ಪಾಲ್) ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಿಂದ (ವಕಾರಿ) ಭೆಯಂಕರವಾದ ಮಳೆ 

ಯನ್ನು (ಪಟುದಂ ಆಕ್ಕಿ) ವ್ಯರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವನೂ (ವಿರಲ್) ಬಲಿಷ್ಮ 
ನಾದ (ವಾಳ್ ಅರಕ್ಕರ್ ತಲೈವನ್ತನ್ ) ರಾವಣಾಸಂರನ (ವರ್ಪುಆರ್) 

ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ (ತಿರಳ್) ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ (ಐನಾನನ್ಲಿತೋಳುಂ) 

ಇಪ್ಪತು ತೋಳುಗಳನ್ನೂ (ತಂಣಿತ್ತ) ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ (ವಲ್ವಿಲ್) ಬಲಿಷ್ಠ 

ವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನುಳ್ಳವನಾದ (ಇರಾವಂನ್ ಇಡಂ) ಶ್ರೀರಾಮನಂ ಇರಂತ್ತಿರುವ 

ಜಾಗವು ಯಕಾವುದೆಂದರೆ-- (ಕರ್ಪುಆರ್) . ಬಹಳ ಕುಶಲಕರ್ಮಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ 

(ಪುರಿಶೈಶೆಯಕ್) ಉನ್ನತವಾದ ಕೋಟೆಗಳಿಂದಾದ (ಕುನ್ರವಕ್) ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದಲೂ 

(ಕವಿನ್ಆರ್ಕೂಡಂ) ಸಂಂದರವಾದ ಗೃಹಗಳಿಂದಲೂ, (ವಾಳಿಕೈಹಳ) 

ಮಾಳಿಗೆಗಳಿಂದಲೂ (ಪಾರ್ಪ ಆರ್ವಕಾಡಂ) ಸುಂದರವಾದ ಮಂಟಪಗಳಿಂದಲೂ 

(ಎಟ್ಲ್ಆರಂವ್) ಶೋಭೆಯು ಹೆಚ್ಚಿರಂವಂತಹ (ಪುಳ ಕೈಂಪೂದಂಗುಡಿತಾನೇ) 

ಪುಳ್ಳಂಪೂದಂಗುಡಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಇಂದ್ರನು ಅಭಿಸಂಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವರ್ಷಿಸಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ 

ಗೊಳಿಸಿದನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ರಾವರಾವತಾರವಕಾಡಿ  ಮಹಾಖಡ್ಗಗದಾದ್ಕಾ 

ಯುಧಗಳನ್ನುಳ್ಳ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ರಾವಣನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭುಜ 
ಗಳನ್ನೂ ಛೇದಿಸಿದನಂ. ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಿಬಿಡದೆ "ಅವನು 

ಅನುಕೊಲನಾಗುವನೋ ಏನೋ ನೋಡೋಣ', ಏಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಅವನ 

ಕೈಯ್ಕಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಜೀವದೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ 

ಮಹೋದಾರ ಅವನ. ಈ ಎರಡು ಅವತಾರಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ 

ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ವಿಶಾಲವೂ ಉನ್ನತವೂ ಆದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಳಿಗೆ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಮಂಟಪಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ತೇಜಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಪುಳ್ಳೆಂಪೂತಂ 

ಗಂಡಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

ನೈಯೂರ್ ತಡಂಗರ್ಣ ಕರುಂ ಕೂಂದಲ್ ಅಯಾಚ್ಞಿ 

ಮರೈಯ ವೈತ್ರ ತಂಠಿರ್ 

ನೆಯೌ ಆರ್ಪಾಲೋಡು ಅಮಂದು ಶೆರ್ಯದ 

ನೇನಿಂ ಅನ್ಕೈ ಮಾಯೆನಿಡಂ 



ಅರಿವದರಿಯಾನ್ ; ೧೬೩ 

ಶೆಯೇ ಆರ್ ಆರಲ್ ಇರೈಕರುದಿ ಶೆಂಗಾಲ್ನಾಕೈಿ 

ಶೆಕ್ರಣೈಯೆಂ 

ಪೊಯ್ಯಾ ನಾನಿನ್ ಮರೈಯಾಳರ್ ಪುಳ್ಳಂಬೂಡೆಂಗುಡಿತಾನೇ 

1೫॥ 

(ಮೈಯಕಾರ್ತಡಂಕಣ್) ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಕಣ್ಣು ಗಳುಳ ್ಸೈವಳೂ (ಕರೆಂಕೂಂದಲ್) ಕಪ್ಪಾದ ತಲೆಗೂದಲುಳ್ಳವಳೂ ಆದ 

(ಆಯರ್ಚ್ಕ ) ಯಶೋದಾದೇವಿಯಂ (ವಂರೈಯಂವೈತ್ತ) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ 

ಮರೆಸಿಇಟ್ಟಿದ್ದ (ತಯಿರ್, ನೆಯ, ಆರ್ಪಾಲೋಡು) ಮೊಸರು, ತಂಪ್ಸ, 

ಕೊಡದ ತುಂಬ ಇದ್ದ ಹಾಲು ಇವುಗಳನ್ನು (ಅಮುದುಶೆಯಕ್ದ) ಕದ್ದು 

ಉಂಡ (ನೇಮಿ ಅವಕ್ಕೈ ವಣಾಯನ್ ಇಡಂ) ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಸುಂದರವಾದ 

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಕಾಯಂನ್ ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾವುದಂ ಎಂದರೆ 

(ಶೆಂಕಾಲ್ ನಾರೈ) ಕೆಂಪಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ನಾರೈಪಕ್ಷಿಗಳು (ಶೆಯ್) ಗದ್ದೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ (ಆರ್ ಆರಲ್) ಬಹಳವಾಗಿರಂವ ಆರಲ್ ಎಂಬ ಮೀನಂಗಳನ್ನು 

(ಇರೈಕರುದಿ) ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಲು ಯೋಚಿಸಿ (ಶೆನ್ರು ಅಣೈಯಂಂ) 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹುದೂ (ಪೊಯಕ್ಕಾನಾವಿಲ್) ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ 

ಅರಿಯದ ನಾಲಗೆಯಿಂದ (ಮರೈಆಳರ್) ವೇದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವವರಾದ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಾಳುವಂತಹದೂ ಆದ  (ಪುಳ್ಳಂಪೂದಂಗುಡಿ ತಾನೇ) ಪುಳ್ಳೆಂ 

ಪೂದಂಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ, 

"ಆಶ್ರಿತರ ಕರಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳ ಅನ್ನವನ್ನು ದೇವತಾಂತರಕ್ಕೆ ಇಡಕೂಡದು' 

ಎಂದಂ ತಾನೇ "'ಗೋವರ್ಧನೋಸ್ಮಿ' ಎಂದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣಾ 
ವತಾರದಲ್ಲಿ. "ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಿತರ ಕರಸ್ಪರ್ಶವಿರಂವ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 

ಆಶೆಯೆ ?"-ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ "ಯಶೋದೆಯು ಮಂರೆವಣಡಿ ಇಟ್ಟುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಅವನಂ ಭುಜಿಸಿದುದನ್ನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ ?'--ಎಂದಂ ಅದರಲ್ಲಿ 

ಪರವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶೋದೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. 
"ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಿನ್ನನಾಗದೇ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಅವನಿಗಾಗಿ ಹಾಲು 

ಮೊಸರುಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಂತ್ರಾಳೆ ಅವಳು. ಅವನಂ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ ಎಂದಂ 
ಅಂಜನವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಮಂಡಿಯಂತ್ತಾಳೆ 
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ಅವಳು. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಡಬೇಕಾಗುವುದು, 
ಅವಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಮರೆಸಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸುದರ್ಶನ ಹಸ್ತ 

ನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಮರೆವಕಾಡಿಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದೋ ? ಇಂಥ 

ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. 

ನಿನ್ನಿ" ಅನ್ನನುಣ್ ಮರುಂಗುಲ್ ನೇಯೋಯೆ 
ತಡಂದೋಳ್ ಮೆಲ್ಲಿಯೆರ್ಕ್ಯಾ 

ಮನ್ನುಶಿನತ್ತ ನುಟನಿಡ್ಸೆಹಳ್ ಏಟು ಅನ್ರು ಇಡರೀತ್ತ 

ಮಾಲದು ಇಡಂ 
ಮುನ್ನು ಮುದುನೀರ್ ಅರವಿಂದ ನುಲರ್ನೋಲ್ 

ವರಿನಂಡು ಇಶೈಸಾಡ 

ಸುನ್ಸೈ ಸೊನ್ನೇಯ್ ತಾಮಉದಿಕ್ಟ್ರುಂ 

ಪುಳ್ಳೆಂಪೂದಂ ಗುಡಿತಾನೇ ॥೬॥ 

(ಮಿನ್ನಿನ್ ಅನ್ನ) ಮಿಂಚಿನ ಹಾಗೆ (ನುಣ್ ಮರುಂಗುಲ್) ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 

ಸೊಂಟವನ್ನುಳ್ಳವಳೂ, (ವೇಯ್ ಏಯತಡತೋಳ್) ಬಿದಿರಿನ ಹಾಗೆ 

ಚೆಲುವಾದ ತೋಳುಗಳನ್ನುಳ್ಳವಳೂ ಆದ (ಮೆಬ್ಸಿಯಕ್ಕ್ಯಿಾ) ಯುವತಿಯಾದ 

ನಪ್ಪಿನ್ನೈಪೆರಾಟ್ಸಿಗಾಗಿ (ಅನ್ರು) ಅಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ವಂನ್ನೂಶಿನತ್ತ) 

ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಕೋಪವನ್ನುಳ್ಳ (ಏಟ್ ಮಟವಿಡೈಹಳ್) ಏಳು ಪ್ರಾಯದ 
ವೃಷಭಗಳನ್ನು (ಅಡರ್ತ್ತ) ಜಯಿಸಿ ಅಡಗಿಸಿದ (ವಣಾಲದು ಇಡಂ) ಪರ 

ವಕಾತ್ಮನು ಇರುವ ಜಾಗ ಯಾವುದೆಂದರೆ (ಮನ್ನು ವಂದುನೀರ್) ಒಂದಂ 

ದಿನವೂ ಬತ್ತದೆ ಇರಂವ ಅಳವಾದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿರಂವ (ಅರವಿಂದಂಮಲರ್ 

ಮೇಲ್) ತಾವರೆ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ (ವರಿವಂಡು) : ರೇಖೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ದುಂಬಿಗಳು 

(ಇಶೈಪಾಡ) ಗಾನಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದೂ, (ಪುನ್ನೈ) ಹೊನ್ನೆ 

ಮರಗಳೆಂ (ಪೊನ್ಏಯರ್ ತಾದೆಂ ಉದಿರ್ ಕ್ಕುಂ) ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವನ್ನುಳ್ಳ ಸ್ಸ ಹೂ 

ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಉದಂರಿಸಂವಂಥದೂ ಆದ (ಪುಳ್ಳಂಪೂದಂಗಂಡಿತಾನೇ) ಪುಳ್ಳಂ 

ಪೂದಂಗಂಡಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 
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ನಪ್ಪಿನ್ನೈಪೆರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಮ್ಯವಾದವೂ ಉಗ್ರ 
ಕೋಪವನ್ನುಳ್ಳವೂ ಆದ ಸಪ್ತವೃಷಭಗಳನ್ನ್ನ ಭಂಜಿಸಿದ ಪರವಂಪ್ರಣಯಂ 
ಯಾದ ಪ್ರಭು ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಇದು. ಸ್ವರ್ಣಪುಷ್ಟಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸು 

ವಂತೆ ಹೊನ್ನೆ ಮರಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಕುಸಂಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉದಂರುತ್ತಿರುವು 

ವಂತೆ. ಅಂಥ ಪರಮ ರಮಣೀಯವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ಸರನಾದ 

ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಸಂಲಭನಾಗಿ ಸೇವೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 

ಕುಡೈಯೆಸಾ ನಿಲಂಗಲ್ ಕೊಂಡೇಂದಿ ಮಾರಿಸಟುದು 

ಆಸಿರೈಕಾತ್ತು, 

ಶಡೈಯೊಾನ್ ಓಡ ಅಡಲ್ವಾಣನ್ ತಡಂದೋಳ್ 

ತುಣೆತ್ತ ತಲೈನನಿಡಂ 

ಕುಡಿಯಾನಂಡುಹಳ್ ಉಣ್ಣ ಕೋಲಸೀಲಂ ಕ 
'` ಮಟ್ಟು ಉಹುಕ್ಕುಂ 

ಪುಡ್ಕಿಯಾರ್ ಕಸನಿ ಎಟ್ಲ್ ಆರುಂ ಪುಳ್ಳೆಂ 

ಪೂಡಂಗುಡಿ ತಾನೇ ॥೩॥ 

(ವಿಲಂಗಲ್) ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು (ಕಂಡೈಆಕೊಂಡು) ಕೊಡೆಯನ್ನಾಗಿ 

ವಣಡಿಕೊಂಡಂ (ಏನ್ನಿ) ಧರಿಸಿ (ವಕಾರಿಪಟುದಂ) ವರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಸಿ 

(ಆನಿರೈಕಾತ್ತ) ಹಸುಗಳ ಮಂದೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕರುಣಿಸಿದವನೂ, 

(ಶಡೈಯಾನ್ ಓಡ) ರುದ್ರದೇವನು ಓಡಿಹೋದಮೇಲೆ (ಅಡಲ್ವಾಣನ್) 

ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬಂದ ಬಾಣಾಸಂರನ (ತಡತೋಳ್ತುಣಿತ್ತ) ವಿಶಾಲವಾದ 

ಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದವನೂ ಆದ (ತಲೈವನ್ಇಡಮ್)ಪರವಕಾತ್ಮನು 
ಇರಂತ್ತಿರಂವ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ--(ವಂಡಂಹಳ್ ಕಂಡಿ ಅ) ದುಂಬಿಗಳಂ 

ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಬಂದಂ (ಉಣ್ಣ) ಭುಜಿಸುವಂತೆ (ಕೋಲನೀಲಂ) ಸಂಂದರ 

ವಾದ ಕನ್ನೆ 4ದಿಲೆ ಪುಷ್ಪಗಳಂ (ಮಟ್ಟು) ' ಮಕರಂದವನ್ನು (ಉಹುಕ್ಕುಂ) 

ಉಕ್ಕುವಂತೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ (ಪುಡೈಆರ್ ಕಟಿನಿ ಎಟ್ಲ್ ಆರುಂ) ನಾಲ್ಕು 

ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುತ್ತಾವರಿದಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಚೆಲುವು ಸೂಸುತ್ತಿರುವ 

(ಪುಳ್ಳೆಂ ಪೂದಂಗಂಡಿತಾನೇ) ಪುಳ್ಳಂಬೂದಂಗಂಡಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ, 
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ಕಲ್ಮಳೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಕೊಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದ 

ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಅದ ಪರಾರ್ಥವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವಾದಂದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ 
ಖೇದವಾಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಉಪಕಾರಮಾಡಿದನೆಂಬುದನ್ನೂ ಅರಿಯಲಾರ 
ದಂತಹ ಪಶುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅವನು, ಈಶ್ವರಾಭಿಮಾನಿಯಣದ ರುದ್ರನು 

ಬೆನ್ನುತೋರಿ ಓಡಲು ಬಾಣನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದ ಅವನು, 
"ರಕ್ಷಕ ಇವನನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋದ. ಇವನ ತಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯ 

ಬಾರದಂ'--ಎಂದು ಕನಿಕರಿಸಿ ಬಾಣಾಸುರನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ವಕಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿ 

ಹಾಕಿದನು. ದರ್ಶನೀಯವಾದ ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಮಕರಂದದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು 

ಹರಿಯಿಸುವಂತಹ ದೇಶವಾದ ಪುಳ್ಳಂಬೂದಂ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕನಾಥ 

ಬಂದು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 

ಕರೈಯೊರ್ ನೆಡುನೇಲ್ ಮರಮನ್ನೆರ್ ನೀಯೆ 

ವಿಶಯೆನ್ ಶೇರ್ಕಡನಿ 

ಇರೈಯಾನ್ ಕೃಯಿಲ್ ನಿಕರೈಯಾದ ಮುಂಡಂ 

ನಿರೈತ್ತ ಎನ್ನೈ ಇಡೆಂ 
ಮಕ್ಕೆಯಾಲ್ ಮುತ್ತಿ ಯವೈ ವಳುರ್ಕ್ವ್ಯಂ ಮನ್ನು 

ಪುಹಟಾಲ್ ವಣ್ಮೈಯಾಲ್ 

ಸೊಕ್ಸೆಯಾಲ್ ಮಿಕ್ಕ ಅಂದಣರ್ಮಾಲ 

ಪುಳ್ಳೆಂ ಪೂದಂಗುಡಿ ಕಾನೇ ॥8೮॥ 

(ಕರೈಆರ್ನಡುವೇಲ್) ರಕ್ತದ ಕಲೆಯ ವಕಾಸದೆ ಇರಂವ ನೀಳವಾದ ವೇಲಾ 

ಯಂಧಗಳನ್ನು ಹಿಡದವರಾದ (ಮರಮನ್ನರ್) ದಂರ್ಯೋಧನಾದಿ ಶತ್ರು 

ರಾಜರಂಗಳು (ವೀಯಂ) ನಾಶವಾಗುವಂತೆ (ವಿಶಯಂನ್ತೇರ್ಕಡವಿ) ಅರ್ಜುನನ 

ರಥವನ್ನು ನಡೆಸಿದವನೂ, (ಇರೈಯನಾನ್ ಕೈಯಿಲ್) ರುಂದ್ರದೇವನ ಕೈಗೆ 
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದುದಾಗಿ (ನಿರೈಯಕಾದ ವುಂಡಂ) ಯಕಾವುದರಿಂದಲೂ ತುಂಬದೆ 

ಇರುವ ಕಪಾಲವನ್ನು (ನಿರೈತ್ತ) ಭಿಕ್ಷೆಹಾಕಿ ತಂ೦ಬಿಸಿದವನೂ ಆದ (ಎಂದೆ ೈಇಡಂ) 

ನಮ್ಮ ಪರವರಾತ್ಮನು ಇರುತ್ತಿರುವ ಜಾಗವಾವುದಂ ಎಂದರೆ(ಮರೈಯಕಾಲ್) 

ವೇದಗಳಿಂದಲೂ (ಮುತ್ತೀಅವೈವಳರ್ಕ್ಕುಂ) ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಗಳನ್ನ್ನ ಹೊಂದಿ 
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ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿದುದರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ (ಮನ್ನುಪುಹಟಾಲ್) ನೆಲೆ 

ನಿಂತ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದಲೂ (ವಣ್ಮೈಯಕಾಲ್) ಔದಾರ್ಯದಿಂದಲೂ (ಪೊರೈ 

ಯಾಲ್) ಸಹನೆಯಿಂದಲೂ (ಮಿಕ್ಕ) ಹಿರಿಮೆ ಹೊಂದಿದ (ಅಂದಣರ್ವಾಟ”) 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಾಳುತ್ತಿರುವಂತಹ (ಪುಳ್ಳಂಪೂದಂಗುಡಿತಾನೇ) ಪುಳ್ಳಂಪೂದಂ 
ಗುಡಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಶತ್ರುವಿನ ನಿರಸನದಿಂದ ಆದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಂವುದಕ್ಕೂ 
ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಕಾಸದ ಕಲೆಯಂನ್ನುಳ್ಳ ವೇಲಾಯುಂಧಗಳನ್ನೂ, 

ಒಳಗೆ ಉಕ್ಕುವ ಕೋಪವನ್ನೂಉಳ್ಳ ರಾಜರಂಗಳು ಮಡಿಯಂವಂತೆ ಅರರ೯ನನಿಗೆ 

ಸಾರಥ್ಯಮಾಡಿದ ಪ್ರಭು ಇವನಂ. ಈಶ್ವರಾಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ ರುದ್ರನ 

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಾಪದಿಂದ ಯಣಾವ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬದೆ ಅಂಟಿ 

ಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಹರಿಸಿದ ರಂಧಿರಧಾರೆ 

ಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಆ ಕಪಾಲ ಒಡೆದು ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನ 

ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಈ ದಿವ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರ.  ಬ್ರಹ್ಮವಿದಗ್ರಗಣ್ಕರು ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಇದು, 

ತುನ್ನಿ ಮಣ್ಣುಂ ನಿಷ೯ನಾಡುಂ ತೋನ್ರಾದು 

ಇರುಳಾಯೆಂ್ ಮೂಡಿಯೆನಾಳ್ 
ಅನ್ನಮಾಹಿ ಅರುಮರೈಹಳ್ ಅರುಳಿಚ್ಜೆಯ್ದ 

ಅಮೆಲನ್ ಇಡಂ 
ನಿನ್ನುಶೋದಿ ನನಮಣಿಯೆಂಂ ನೇಯಿನ್ಮುತ್ತುಂ 

ಶಾಮಶೈಯುವಾ್ 
ಪೊನ್ನಂ ಪೊನ್ನಿ ಕೊಣರ್ನ್ನು ಅಲೈಕ್ಯುಂ 

ಪುಳ್ಳ ಂಸೊದಂಗುಡಿ ತಾನೇ ॥೯॥ 

 (ಮಣ್ಣಂ) ಭೂಲೋಕವೂ (ವಿಣ್ನಾಡುಂ) ಸತ್ಯಲೋಕಾಂತವಾದ ಲೋಕಗಳೂ 
(ತೋನ್ರಾದು) ಒಂದೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ (ಇರಂಳ್ ಆಯ್) ಅಂಧಕಾರವಾಗಿ 

(ತುನ್ನಿ) ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ (ಮೂಡಿಯನಾಳ್) ಕವಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
(ಅನ್ನಂಆಹಿ) ಹಂಸರೂಪಿಯಣಗಿ ಅವತರಿಸಿ (ಅರಂಮರೈಹಳ್ಅರುಳ್ಶೆಯ್ದ) 

12 
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ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೇದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಉಪಕರಿಸಿದ (ಅವಂಲನ್ 

ಇಡಂ) ಪವಿತ್ರನಾದ' ಪರಮಾತ್ಮ ನಂ ಇರುವ ಸ್ಥಳವಾವುದೆಂದರೆ--(ವಿಂನ್ನ್ನ 

ಶೋದಿ) ಬೆಳಗುವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಳ್ಳ (ನವಮಣಿಯಂಮ್) ನವರತ್ನಗಳನ್ನೂ 

(ವೇಯಿನ್ಮುಂತ್ತೂಂ) ಬಿದಿರಂಗಳ ವಂತ್ತೂಗಳನ್ನೂ (ಶಾಮರೈ ಯಂಂಂ) 

ಚಾವಂರಗಳನ್ನೂ (ಪೊನ್ನೂಂ) ಚಿನ್ನವನ್ನೂ (ಪೊನ್ನಿ) ಕಾವೇರಿಯು (ಕೊಣರನ್ಹು 

ಅಲೈಕ್ಕುಂ) ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಡದ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸುವ (ಪುಳ್ಳಂಪೂದಂ 

ಗುಡಿತಾನೇ) ಪುಳ್ಳಂಪೂದಂಗುಡಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಜನಭರಿತವಾದ ಭೂಲೋಕವೂ ಸತ್ಯಲೋಕಾಂತವಾದ ಇತರ ಮೇಲಿನ 

ಲೋಕಗಳೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನೂ ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೇ ತಿಳಿಯಂವುದ 

ಕ್ಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಭಗವಂತನು ಹಂಸರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಸಾರಾಸಾರ ವಿವೇಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು 
ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಅಂತಃ ಇದ್ದ ಅಂಧಕಾರವು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗವಂತಮಾದಿ 

ಯಥಾವಸ್ಥಿ ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಜ್ಞೆ ಇಸಾ ಸಕಲವೇದಗಳನ್ನೂ 

ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಸಂಚರಿತಸುಭಗರಾದ. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪರಮಹಂಸ 

ರೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಸ್ವಾವಿಂ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ತೋರಿದ. ಈ ಹಂಸೆ 

ಅವತರಿಸಿದಾಗಲೇ ಒಳಗಿನ ಕತ್ತಲೆಯಂ ವಂರೆಯಣಗಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆಹ್ಲಾದ 

ವುಂಟಾಯಿತಂ. ಭಗವಂತನು ದೇವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏಕೆ ಉಪದೇಶ 

ನೀಡಲಿಲ್ಲ? ತಿರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಕೋರಿದ? "ಆಚಾಯರ್ಣನುವರ್ತನವನ್ನು 
ಮಾಡಿ ಕೇಳಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಲಾರರು. ಆದರೆ ಅಂಥವರಿಗೂ ಉಪ 

ದೇಶಿಸಲೇಬೇಕು. ಶಿರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲದವನಿಗೆ ಹೇಳ 

ಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯವಂವಿರದಂ--'ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ನಿರಪೇಕ್ಷ 

ನಾಗಿ ಪರಮತತ್ತ್ವವನ್ನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧ 

ಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ಆ ಕರುಣಾಕರ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ 

ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿ ಉಪಕರಿಸಿದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಕನಕಸರಿತ್ತೂ ಸಹ 

1. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದಡದ ಮೇಲೆ ತಂದಂ' ಹಾಕುವುದಂತೆ. ಇಂಥ 

ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಾ ನು 
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ಕನ್ರು ಆ ಮರಿತ್ತು ಕಾಳಿಯೆನ್ತನ್ ಶೆಕ್ನಿ ನೆಡುಂಗ 

ನೆಡಮಾ ಪಯಿಸ್ರ 

ಪೊತ್ತಾ ಮುರೈಯಾಳ್ ತನ್ಕೇಳ್ದನ್ ಪುಳ್ಳೆಂಪೊತಂ 

ಗುಡಿತನ್ನೇಲ್ 
ಕತ್ತಾರ್ ಸರವುಂ ಮುಂಗೈೈಯೆರ್ ಕೋನ್ 

ಕಾರಾರ್ಪುಯೆಲ್ಹೈ ಕಲಿಕನಿ 

ಶೊಲ್ ಕಾನ್ ಈಕೈಂದಿವೈ ಪಾಡ ಶೋರನಿಲ್ಲಾ 

- ತುಯೆರ್ತಾನೇ ॥೧೦॥ 

(ಕನ್ರುಆ) ಕರುಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಪಶುಗಳನ್ನು (ಮರಿತ್ತು) ಪ್ರೇಮದಿಂದ 
ಮೇಯಿಸಿದವನೂ (ಕಾಳಿಯನ್ತನ್ ಶೆನ್ನಿ) ಕಾಳಿಂಗನಾಗನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ (ನಡುಂಗ 
ನಡಂ.ಪಯಿಂನ್ರ) ಆ ನಾಗವು ನಡುಗುವಂತೆ ಕುಣಿದವನೂ, (ಪೊನ್ತಾಮರೈ 
ಯಾಳ್ತನ್ಕೇಳ್ವನ್) ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಲ್ಲಭ 
ನೂ ಆದ ಪರವಣತ್ಮನ (ಪುಳ್ಳಂ ಪೂದಂಗುಡಿತನ್ಮೇಲ್) ಪುಳ ಂಪೂದಂ 
ಗುಡಿಯ ನತಯ (ಕತ್ತಾರ್ ಪರವುಂ) ಯಾರಂ ಕಲಿಯಂವರೋ ಅವ, 
ರಿಂದ ಶ್ಲಾಭಸಲ್ಪಡುವವರೂ, (ಮಂಂಗ್ರೆ ಓ[ೈಯರ್ಕೋನ್) ತಿರುಮಂಗ್ರೆ [ಯಲ್ಲಿರುವ 
ವರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದವರೂ, (ಕಾರ್ಆರ್ಪುಯಲ್ಜೆ ೈ) ಕಾಳಮೇಘವನ್ನು 
ಹೋಲುವಂತಹ ಉದಾರರೂ ಆದ (ಕಲಿಕನ್ರಿ) ಶ್ರೀಕಲಿಯನ್ ಅವರ (ಶೊಲ್). 
ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಯಾದ (ಇವೈಈಕ್ಕೆ ನ್ನು) ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು (ಪಾಡ) 
ಹಾಡುವುದಾದರೆ (ತುಯರ್) ದುಃಖಗಳು (ಶೋರ) ಈ ಆತ್ರ ನನ್ನೂ 
ಹಿಂಸಿಸಂವಂತೆ (ನಿಲ್ಲಾ) ತಂಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹೋಗಿಬಿಡುವುವು. 

ಪಶುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿದವನೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಳಿಂಗನ 
ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಆ ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆ ನಡುಗಂವಂತೆ ನಟನವನ್ನು ಮಾಡಿದ 
ವನೂ ಅದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿ ತನ್ನ ಸೌಕುಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದನು. 
ಅವನಿರುವ ಪುಳ್ಳಂಪೂದಂಗುಡಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ" ಸಕಲಕಲಾಪ್ರವೀಣರೂ, 
ಸ್ತುತ್ಯರೂ, ತಿರುವಂಂಗೈನಾಡಿನ ನಿರ್ವಾಹಕರೂ, ಮಹೋದಾರರೂ, ಕಲಿ 
ಧ್ಯ ಸರ ಆದ .ಆಳಾ ರ್ರವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಈ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹಾಡು 
ವವರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಪದ ಬಾಧೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
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"ತಾಮ್ ತಮ್' 

ಪ್ರವೇಶ 

“ವೆಳ್ಳಿಯಾರ್ ವಣಂಗ ವಿರೈಂದಂ ಆರುಳ್ ಶೆಯರಕ್ನ್ವಾನ್' ಎಂದಂ 

ಆಟ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದರು.  "ವಂತ್ತೊಬ್ಬರಂ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಅವನು ಕೃಪೆ 

ತೋರಂವನು' ಎಂದಂ ಹೇಳಬೇಕೋ ? ಅವನೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡುವವನಲ್ಲವೇ ? ಅವನ ಸ್ಥಾವಿಂತೃವನ್ನು ಅವನೇ 

ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದನಲ್ಲಾ ! ಅಂಥ ಸರ್ವೇಶ್ವ ಚ ತಿರುಕ್ಕೂ ಡಲೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಬಂದು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಾಧಿಕನಾಗಿದ್ದ ಸ ಸಹ ಮು ತನ್ನ 

ಪರತ್ಚವನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಆಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ-ಎಂದು ಆ ದೇಶದ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವ 

ವನ್ನೂ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 

ತಾಮೇತವರ್ ಸೆರುಮ್ಬೈ ಅರಿಯಾರ್ ತೂತು 

ನೇಂದಕ್ಕಾಯೆ ನೇಂದರ್ ಊರ್ಪೋಲ್ 

ಕಾಂಡಳ್ ನಿರಲ್ ಮೆನ್ ಕಲೈ ನನ್ ಮುಡವಾರ್ 

ಕೂಂದಲ್ ಕಮುಟುನತ*" ಕೂಡಲೂರೇ ॥೧॥ 

(ತಮ್ಪೆರುಮೈ) ತಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು (ತಾಮ್ಅರಿಯರಾರ್) 

ತಾವೂ ತಿಳಿಯದವರಾಗಿರುವವರೊ, (ವೇಂದರ್ಕ್ಕು) ಪಾಂಡವರಿಗೆ (ತೂದಂ 

ಆಯ) ದೂತನಾಗಿ ಹೋದವರೂ ಆದ (ವೇಂದರ್) ದೇವಾಧಿದೇವರ 

(ಊರ್ಪೋಲ್) ದಿವ್ಯದೇಶದೋಪಾದಿ ಇದೆ-(ಕಾಂದಳ್ವಿರಲ್ )ಶೆಂಗಾಂದಳ್ 

ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನುಳ್ಳೆವರೂ (ಮೆನ್ಕಲೈ) ಮ ಿದುವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಕಯ 

ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟವರೂ (ನಲ್ವಂಡವಾರ್) ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಗುಣಗಳೂ ಉಳ್ಳ 

ವರೂ ಅದ ಸ್ಥಿ ಯರ (ಕೂಂದಲ್ ಕಮಟುಮ್) ತಲೆಗೂದಲಂ ಪರಿಮಳವನ್ನು 

ಹರಡುವಂತಹ (ಕೂಡಲೂರ್) ಈ ತಿರುಕ್ಕೂಡಲೂರ' ಕ್ಷೇತ್ರ. 
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ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ “ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂದು 
ಶುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅವನು ಅರಿಯನಂ. 

ಅವನಿಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಉಂಟೆಂಬಂದನ್ನಿ ಅವನ ಆಶ್ರಿತರ ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ, 

"ಆಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಳಿದುಬಂದಿರಂವ ಇವನ ಸೌಲಭ್ಯವೆಂಥದಂ !' ಎಂದರ 

ಆಶ್ರಿತರಂ ಅರಿಯಂವರೇ ವಿನಾ ಅವನು ಅರಿಯಲಾರ, “ಇನ್ನಾರ್ ದೂತನೆನ 
ನಿನ್ರಾನ್' ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂದೆಂದೂ ಹೇಳುವಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಅವನು 
ತನ್ನನ್ನೇ ಕಡಿವೆಂ ವಾಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡವ ದೂತನಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ. 

ತಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ದೂತರಾಗಂ 

ವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಾಡಿಕೊಂಡರೂ 

ಇವನು ಹಿರಿಮೆಯಿಲ್ಲದವನು ಎಂದಂ ಯಕಾರೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ? 

“ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿವನಂ'  ಎಂಬಂವ ಹಿರಿಮೆ: ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ತಾನೇ 

ತಾನಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ! 

ಇವನು ಇರುವ ದಿವ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿರಂವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ 
ಎಲಕ್ಷಣೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ವಗಂಧಃ' ಎಂಬುವ ವಸ್ತು ನಿತ್ಯವಾಸ ವಾಡು 
ತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾದರೂ ಅದನ್ನೂ ವಿರೀರಿ ಇವರ ಕೇಶ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 
ಹರಡಂವುದಂತೆ. 

ಶೆರುಂ ತಿಣ್ ತಿನಿಲ್ ಏರು ಉಡೈಯೆ ಪಿನ್ಸೈ 

ಪೆರುಂ ತಣ್ ಕೋಲಂ ಹೆತ್ತಾರ್ ಊರ್ ಪೋಲ್ 

ನೆರುಂತಣ್ತೀನ್ ಶೇನ್ ಉಣ್ಣನಣಲ್ನಿ 

ಕುರಿಂಜಿಸಾಡೆಎಂ ಕೂಡಲೂರೇ ॥೨॥ 

` (ಶೆರುಂ) ಮೇಲೆ ಹಾಯುವಂತಹವೂ (ತಿಣ್ತಿವಿಂಲ್) ದೃಢವಾದ ಹಿಳಿಲು 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳೆವೂ ಆದ (ಏರು) ವೃಷಭಗಳನ್ನು (ಉಡೈಯ) ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 

ಹೊಂದಿದ್ದ ವಳಾದ (ಪಿನ್ನೈ) ನಪ್ಪಿನ್ನೈಪರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು (ಪೆರು) ಪಡೆಯಲು 

ಬಯಸುವಂತಹಂದಾದ (ತಣ್ಕೋಲಂ) ಸುಂದರವಾದ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಯಂನ್ನು 

(ಪೆತ್ತಾರ್) ವೃಷಭಗಳನ್ನು ದಮನಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಗವಂತನ (ಊರ್ 

ಪೋಲ್)ದಿವ್ಯದೇಶದ ರೀತಿ ಇರುವುದಿದಂ--(ನರಂ) ಒಳ್ಳೆ ಕೈಯ ವಾಸನೆಸೂಸು 
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ವಂಥದೂ (ತಣ್ತೀಮ್) ತಣ್ಣಗೆ ಮಧುರವಾಗಿರುವುದೂ : ಆದ (ತೇನ್) 
ಮಕರಂದವನ್ನು (ಉಂಡವಂಡು) ಹೀರಿಕೊಂಡ ದಂಂಬಿಗಳು (ಕುರಿಂಜಿಪಾಡಂಂ) 

ಕುರಿಂಜಿ ಎಂಬ ಗಾನವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ (ಕೂಡಲೂರೇ) ಕೂಡಲೂರ್ 

ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. 

ಉನ್ನತವಾದ ಹಿಳಿಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳವೂ ಎದುರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ 

ಹಾಯಂವಂಥವೂ ಆದ ಏಳು ವೃಷಭಗಳನ್ನು ನಪ್ಪಿನ್ನೈಪಿರಾಟ್ಬಿ: ಒಬ್ಬಳಿಗಾಗಿ 

ಸ್ವಾವಿಂ ದವಂನವಣಡಿದ. ಮತ್ತಾವ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಚೆಲಂ 
ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ನಪ್ಪಿನ್ನೈಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಲಭ್ಯವಾದ ಲಾಭ 

ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ--ಆ ಸರ್ವಾಧಿಕ. ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 

ಸೂರಿಗಳೂ ಮುಕ್ತರೂ ಹೇಗೆ ಸಾಮವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಹಾಡುಶ್ತಿರಂವರೋ 

ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ವಾವಿಂ ನಿತ್ಯವಾಸ ವಣಡುತ್ತಿರಂವ ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಧಂಪಾನ 

ದಿಂದ ಆನಂದ ಹೊಂದಿ ಕಾಲದ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ *ಕುರಿಂಜಿ' ಎನ್ನುವ 

ಗಾನವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ದಂಂಬಿಗಳು. ` 

ಪಿಳ್ಳೈಯೆಂರುವಾಯತ" ತಯಿರುಂಡು ಅಡಿಯೇನ್ 

ಉಳ್ಳಂ ಪುಹುಂದ ಒರುನರೂರ್ ಸೋಲ್ 

ಕಳ್ಳೆನಾಕೈ ನಯೆಲುಳ್ ಕಯೆಲ್ಮೀನ್ 

ಕೊಳ್ಳೈಕೊಳ್ಳುಂ ಕೂಡಲೂರೇ Han 

(ಪಿಳ್ಳೈ ಉರಂಆಯ್) .ಕೃಷ್ಣನೆಂಬುವ ಚಿಕ್ಕಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು (ತಯಿರ್ 

ಉಂಡು) ಮೊಸರನ್ನುಭುಜಿಸಿ (ಅಡಿಯೇನುಳ್ಳೆಂ ಪುಹುಂದ) ನನ್ನ ಹೃದಯ 

ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನಾದ (ಒರಂವರ್) ಅದ್ದಿತೀಯನಾದ 'ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನ 
(ಊರ್ಪೋಲ್) ದಿವ್ಯದೇಶದ ಹಾಗೆ (ಕಳ್ಳಂನಾರೈ) ವಂಚನೆಯಂ . ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ i 

ನಾರೈ ಹಕ್ಕಿಗಳು (ವಯಂಲಂಳ್) ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ (ಕೆಯಲ್ ಮೀನ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಕೊಳ್ಳು ೦) 

ಕಯಲ್ಮೀನಂಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವಂತಹ (ಕೂಡಲೂರ್) ಕೂಡಲೂರ್ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. i 

ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾ ಕದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಮೊಸರನ್ನೂ 

ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗದ ಕಾರಣ ಬಾಲಕನ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂ ಬಂದು 
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ಆಶ್ರಿತರಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ದ್ರವ್ಯತನಗೆಸಲ್ಲದೆಂಬ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದ. ಅವನನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವನನ್ನು ನಾನಂ ಒಪ್ಪದಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು 

ನನ್ನ ಹೃದಯಂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಇವನು 

ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡಿರಂವ ಆ ಕೂಡಲೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರವೆಂಬು 

ವಂತಾಯಿಂತು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಾರೆ ೈಗಳಂ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, 

' ತವ್ಮು ಬಾಯಿಗೆ ಅಡಗದ ಮತ್ತ್ಯಗಳು ಕಾಲಿನ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ 

ಆನಾದರಿಸಿ, ತಾನು ಬಯಂಸಿದ ಆಮಿಷ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು 

ಕಬಳಿಸುವುವಂತೆ. ಯಶೋದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರುಗಳನ್ನು ಮಂಚ್ಛಿಡುವ ವೇಳೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ನಿದ್ರಿಸುವವನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಅವಳು ಅತ್ತ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ 

ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಆಯಿತು ಇದೂ ಸಹ, ನಾರಾಯಣ 

ನಂತೆಯೇ ನಾರೈಗಳೂ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, 

ಕೂತ್ತೇರುರುನಿನ್ ಕುರಳಾಯೇ ನಿಲಂ ಫೀರ್ 

ಏಶ್ತಾನ್ ಎನ್ಸೈಸೆರುಮಾನೂರ್ಪೋಲ್ 

ಶೇಶ್ತೇರುಟನರ್ ಕೋಡೈಸ್ಫೋಡೂಣ್ 

ಕೋಲ್ ಕೇನ್ ನುರಲುಂ ಕೂಡಲೂರೇ ॥೪॥ 

(ಕೂರುವಿರ್ಉರಂವಿನ್) ಕೊಂಡಾಡಂವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕರೂಪವನ್ನುಳ್ಳ (ಕುರಳ್ 

ಆಯ್) ವಾವಂನರೂಪಿಯಾಗಿ (ನಿಲಂ ನೀರೇತ್ತಾನ್) ಭೂಮಿಂ ಧಾನವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡ (ಎನ್ನೆ ಪೆರುವಕಾನ್) ನವ್ಮ್ಮಿ ಪರವಣಾತ್ಮನ (ಊರ್ಪೋಲ್) 

ದಿವ್ಯದೇಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ (ಶೇರು) ಕೆಸರಂಗಳಲ್ಲಿ (ಏರ್ಉಟವರ*) ಏರನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿ ಉಳುವವರು (ಕೋದೈ) ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದ (ಪೋದು ಊಣ್) 

ಹೂಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ (ಕೋಲ್ತೇನ್) 

ತೋಟಗಳಲ್ಲಿನ ದುಂಬಿಗಳು (ಮುರಲಂಂ) ರೆಯೀಂಕಾರ ವರಾಡಂತ್ತಿರುವಂತಹ 

(ಕೂಡಲೂರೇ) ಈ ಕೂಡಲೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. 

"ದೇಹಿ' ಎಂದು ಕೇಳುವು: ಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವೇಷವನ್ನು 
ಧರಿಸಿಬಂದ ಅವನು, "ಈ ವಾಮನಮೂರ್ತಿಯ ರೂಪ ಎಂಥದು !'-ಎಂದಂ 

ಕಂಡವರೆಲ್ಲಾ ' ಕೊಂಡಾಡತಕ್ಕ ಬಿವ್ಯರೂಪವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದು ಬಂದ, 
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ತನ್ನದಲ್ಲದ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ. 

ತನ್ನ ಈ ಲೀಲಾಚೇಷ್ಟಿತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ್ನ ಪರವಶನನ್ನಾಗಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಂಲನಾಥನಂ 

ಇರುತ್ತಿರಂವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದಂ. ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಂಧುಪಾನ ಸಶಿ ದ್ದ ದಂಂಬಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬಂದಂ, ಗದ್ದೆ 

ಉಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದಿದ್ದ ಹೂಗಳಲ್ಲಿರಂವ ಮಧಃಪಾನವನ್ನು 
ಮಾಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ಹಾಡಂತ್ರಿ ರುವುವಂತೆ. 

ತೊಂಡರ* ಸೆರವೆ ಶುಡರ್ಶೆನ್ರು ಅಣವ | 

ಅಂಡತ್ತಮರುಂ ಅಡಿಹಳ್ ಊರ್ ಪೋಲ್ 

ವಂಡೆಲ್ ಅಲ್ಫೆಯೆಂಳ್ ಕೆಂಡೈನಿಂಳಿರೆ 

ಕೊಂಡಲ್ ಅದಿರುಂ ಕೂಡಲೂರೇ ॥೫॥ 

(ತೊಂಡರ್) ಆಶ್ರಿತರು (ಪರವ) ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವ ಹಾಗೆ (ಶುಡರ್ ಶೆನರ್ರ 

ಅಣವ) ದಿವ್ಯದೇಹ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ 

(ಅಂಡತ್ತು ಅಮರುಂ) ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ 

(ಅಡಿಹಳ* ಊರ್ಪೋಲ್) ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯದೇಶದೋಪಾದಿಯಾಲ್ಲಿ 

(ವಂಡಲ್ ಅಲೈಯಂಳ್) ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಇದ್ದ ಪ್ರಚಂರವಾದ ಅಲೆ. 
ಗಳಿರುವ ನೀರ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ (ಕೆಂಡೈ) ಕೆಂಡೈ ಮೀನಂಗಳು (ಮಿಳಿರ) ಸಂತ್ತುವಾಗ 

ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಮಿಂಚಲಂ ಅದನ್ನು ಕಂಡಂ (ಕೊಂಡಲ್ ಅದಿರುಂ) 

ಮೇಘಗಳು ಮೊಳಗುವಂತಹ (ಕೂಡಲೂರೇ) ಕೂಡಲೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುತ್ತಿದೆ. 

ತನ್ನ ಕೈಮೇಲೆ ದಾನಧಾರೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ "ಕಾರ್ಯವಾಯಿತಂ' ಎಂಬ 
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಕಾಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಅನುಸಂಧಾನ 

ವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಿತರು ಆಗ ಅವನನ್ನ ಅನನ್ಯಭಾವದಿಂದ ಸ್ತಾತಿ 

ಸಿದರು. ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಅವನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ತನ್ನ ದವ್ಯ 

ರೂಪದಿಂದ, ಅಲೆಗಳೇಳುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿರಂವ ಕೆಂಡೈ ವಿೀನಂ 

ಹೊರಳಿದಾಗ ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಂಂಚಿನಂತೆ . ಹೊಳೆಯಂವುದಂತೆ, 

ಆಗ ಮೋಡ ಗುಡುಗುವುದಂತೆ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಂಚು ಅದು ಎಂದಂ. 

ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಹೇಗೆ ಶಸನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಂಗಳಂ 
ವರ್ತಿಸುಂತ್ತಿ ವೆಯಂತೆ, 
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ತೆಕ್ಕನ್ ನೇಳ್ವಿ ತಹರ್ತ್ತ ತಲೈನನ್ 

ತುಕ್ಕಂ ತುಡೈತ್ತೆ ತುಣೈವರ್ ಊರ್ ಪೋಲ್ 

ಎಕ್ಕಲಿಡು ನುಣ್ಮಣಲ್ಮೇಲ್ ನಂಗುಂ 

ಕೊಕ್ಕಿನ ಪಟಂ ನೀಟ ಕೂಡಲೂರೇ ॥೬॥ 

(ತಕ್ಕನ್) ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ (ವೇಳ್ವಿತಹರ್ತ್ತ) ಯಾಗವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ 

ದವನಾದ (ತಲೈವನ್) : ರುದ್ರದೇವನ (ತುಕ್ಕುಂತಂಡೈತ್ತ) ದಂಃಖವನ್ನ್ನೂ 

ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ (ತುಣೈವರ್) ಆಪದ್ಭಂಧಂವಾದ ಪರವಕಾತ್ಮನ (ಊರ್ 

ಪೋಲ್) ದಿವ್ಯದೇಶದ ಹಾಗೆ (ಎಕ್ಕಲಿಡು) ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಬಂದು ಸೇರಿರಂವ 

(ನಂಣ್ ಮಣಲ್ಮೇಲ್ ಎಂಗುಂ) ನುಣುಪಾದ ಮರಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ 

(ಕೊಕ್ಕಿನ್ಪಟಂ) ವಕಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳು (ವೀಟ) ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರು 

ವಂತಹ (ಕೂಡಲೂರೇ) ಕೂಡಲೂರ್ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುತ್ತಿದೆ. 

"ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಧ್ವಂಸ' ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಂದ್ರದೇವನ 

ದಂ॥ಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ಆಪತ್ಸಖ ಇವನು. ರುದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪ 

ದಿಂದ ಕಪಾಲಭಿಕ್ಷಣಭಕ್ಷಣಾದಿಗಳೆಂಬ ಆಪತ ಬರಲು ಅದನ್ನು ಹೋಗ 

'ಲಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಾಮಿ ನೆಲಸಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇದು ಹೋಲಂತ್ತದೆ. ವಕಾವಿನ 

ಹಣ್ಣು ನಯವಾದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಲು ಬಂದು 
ಸೇರಲು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ 

ಯಂತೆ, ಅಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕೂಡಲೂರು. 

ಕರುಂಡೆಣ್ ಕಡಲುಂ ಮಲೈಯೆಂಂ ಉಲಹುಂ 

ಅರುಂಡುಂ ಅಡಿಹಳ* ಅಮುರುಂ ಊರ್ಪೋಲ್ 

ಪೆರುಂದಣ್ ಮುಲ್ಗ್ಯೈ ನಿಳ್ಳೆಯೋಡಿ 

ಕುರುಂದಂ ತಟುವುಂ ಕೂಡಲೂರೇ . ॥೭॥ 

(ಕರುಂತಣ್ ಕಡಲುಂ) ಕಪ್ಪಾಗಿಯೂ ತಂಪಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಾಗರಗಳನ್ನೂ 

(ಮಲೈಯುಂ) ಪರ್ವತಗಳನ್ನೂ (ಉಲಹುಂ) ಲೋಕಗಳನ್ನೂ (ಅರುಂದಂಂ) 

ಪ್ರಲಯಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಂಗಿದ (ಅಡಿಹಳ್" ಅವಂರುಂ ಊರ್ಪೋಲ್) 



೧೮೬ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿತ್ಯವಾಸ ವಣಾಡುವ ಜಾಗದಂತಿದೆ--(ಪೆರುತಣ್) ಪುಷ್ಪ 

ವಾಗಿಯೂ ತಂಪಾಗಿಯೂ ಇರುವ (ಮುಲ್ಲ್ಲೈಪಿಳ್ಳೈ) ಮುಲ್ಗೈಗಿಡದ 

ಬಳ್ಳಿಯು (ಓಡಿ) ಹರಡಿಕೊಂಡು (ಕುರುಂದುಂ ತಟುವುಂ) ಕುರುಂದ ವೃಕ್ಷವನ್ನು 
ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ [ಕೂಡಲೂರ್] ಕೂಡಲೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, 

ವಂಣ್ಧ, ಕಲ್ಲು ಆದ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಸೌಕುವರಾರ್ಯವನ್ನೂ 
ಎಣಿಸದೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿದ ವಂಹೋಪಕಾರವನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ವಣಡಿದ್ದಾರೆ; ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿ ಶ್ರಮಹರವಾಗಿದ್ದ 
ಕಡಲನ್ನೂ ಭೊವಿಂಯ ಮೇಲೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೂ 

ಮತ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಕಟ್ಟಳೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ತನ್ನ ಉದರ 

ದಲ್ಲಿಟ್ಟಕೊಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚೇಷ್ಟಿತನವನಂ, ಸಮಂದ್ರ ಅಳ್ಳಾಡದೆ, ಬೆಟ್ಟ 

ಚಲಿಸದೆ, ಲೋಕವೂ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಂವಂತೆ ಅವನು ತನ್ನ 

ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆ ಸರ್ವಾಧಿಕ. ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು 
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಂವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನೆಲೆಸಿರಂವ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಂ. 

ಕಲ್ಪ ನಾಟ್ ಪಿಣೈಯೊಡು ಅಣೈಯೆಂಂ ತಿರುನೀರ್ 

ಮಲೈ ನಾಟ" ಎನ್ನೈ ಮರುನುಂ ಊರ್ಪೋಲ್ 

ಇಲೈತಾಟ್ ತೆಂಗಿನ್ ಮೇಲ್ ನಿನ್ಪ ಇಳೆನೀರ್ 

ಕುಲ್ಫೈೆ ತಾಜ್ ಕಿಡಂಗಿನ್ ಕೂಡಲೂರೇ [CTR 

(ಕಲೈ) ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಂಗಗಳು (ಪಿಣೈಯೊಡಂ) ಹೆಣ್ಣ ಜಿಂಕೆಗಳೊಡನೆ (ಅಣೈ 

ವಾಯಿಂ) ಸೇರಿಬಾಳಂತ್ತಿರುವಂತಹ (ತಿರುನೀರ್ವಂಲ್ಲೆ ವಾಟ್) ತಿರಂನೀರ್ಮಲೈ 

ಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವ (ಎಂದೈವಂರಂವುಂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯಂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂ 

ಇರುವಂತಹ (ಊರ್ಪೋಲ್) ದಿವ್ಯದೇಶದಂತೆ (ಇಲೈತಾಟ್) ಮಟ್ಟೆಗಳಂ 

ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ (ತೆಂಗಿನ ಮೇಲ್ನಿನ್ರ) ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಮೇಲಿರುವ 

(ಇಳನೀರ್ಕುಲೈ) ಎಳನೀರಿನ ಗೊನೆಗಳು (ತಾಲ್) ಭಾರದ ಕಾರಣ ಒರಗಿ 

ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ (ಕಿಡಂಗಿನ್) ನೀರಿನ ನೆಲೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ (ಕೂಡಲೂರ್) 

ಕೂಡಲೂರ್ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಂತ್ರಿದೆ, ತ ನ 
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ಕೃಷ್ಣೆ ಸಾರಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಯಿತೆಯರಾದ ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆಗೆ 

ಳೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಬಾಳುವಂತಹ ತಿರುನೀರ್ಮಲೈಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆನಂದ 

ದೊಡನೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ವಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ 

ಕನಿಕರದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ತನ್ನ ಊರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆ 

ಸ್ವಾಮಿಯ ಊರಿನಂತೆ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶೋಭಿಸಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ 

ಮೇಲಿರುವ ಎಳನೀರು ಗೊನೆಗಳಂ ಭಾರದಿಂದ ಬಾಗಿ ನೀರಿನ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಒರಗಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಆ ನೀರಿನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಎಳನೀರುಗಳಿಂದ 

ತಂಂಬಿ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಂಡು 

ಬರುತ್ತದೆಯಂಂತೆ, : 

ಪೆರುಹುಕಾದಲ್ ಅಡಿಯೇನುಳ್ಳೆಂ 

ಉರುಹ ಪುಹುನ್ನ ಒರುವರ್ ಊರ್ಪೋಲ್ 

ಅರುಹು ಕೈತ್ಛೆ ಮಲರ ಕೆಂಡೈ 

ಕುರುಕು ಎನು ಆಂಜುಂ ಕೂಡಲೂರೇ IF 

(ಪೆರುಹಂಕಾದಲ್) ವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಶೆಯನ್ನುಳ್ಳವನಾದ (ಅಡಿಯೇನ್ 
ಉಳ್ಳಂ) ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು (ಉರಂಹ) ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆ (ಪುಹುಂದ ಒರಂವರ್) 

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತಿರುವ ವಿಲಕ್ಷಣರಾದವರ (ಊರ್ಪೋಲ್) ದಿವ್ಯದೇಶ 

ದಂತೆ (ಅರಂಹಂಕೈದೈ) ಸವಿೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗಿಡಗಳು (ಮಲರ) ಹೊಬಿಟ್ಟಿರಲಂ 
ಅದನ್ನು ಕಂಡು (ಕೆಂಡೈ) ಕೆಂಡೈ ವಿಂನಂಗಳಂ (ಕುರುಕು ಎನರ್ರಿ ಅಂಜಂಂ) 

ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಂಕೊಳ್ಳ ಕಲಂ ಬಂದ ನಾರೈಪಕ್ಷಿಗಳಂ ಎಂದಂ ಅಂಜುವಂತಹ 

(ಕೂಡಲೂರ್) ಕೂಡಲೂರ್ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಇರಂತ್ರಿದೆ. 

ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಸಂದಂತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಶೆಯೂ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಲೇ 

ಇರುವ ನನ್ನ ಮಂನಸಲ್ಸಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅದ್ವಿತೀಯ 

ನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಂತ್ತಿರುವ ದೇಶದಂತೆ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಕೆಂಡೈವಿೀನಂ 

ತಾಳೆಹೂವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾರೈ ಎಂದು ಭಯಪಡುವುದೇತೆ. ನಾರೈಗೂ ತಾಳೆ 

ಹೂವಿಗೂ ಇರುವ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಕಾರಣ ಭಯಂ ಹೋಗ. ವ್ರದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ 

ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರವುದರಿಂದ ಭಯವೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂಥದಾಗಿದೆ 

ಯಂತೆ, 
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ಕಾನಿಷ್ಟೆ ರುನೀರ್ನಣ್ಣನ್ ಕಣ್ಣನ್ 

ನೇವಿ ತಿಹಟುಂ ಕೂಡಲೂರ್ಮೇಲ* 

ಕೋವೈತ್ತನಿಂಲಾಲ್ ಕಲಿಯೆನ್ ಶೊನ್ನ 

ಪಾನೈಸಾಡ ಪಾನಂ ಪೋಮೇ ॥೧೦॥ 

(ಕಾವಿ) ಕನ್ನೈ ದಿಲೆಯಹಾಗೆಯೂ (ಪೆರಂನೀರ್) ಕಡಲಿನಂತೆಯೂ (ವಣ್ಣನ್) 

ಬಣ್ಣವನ್ನುಳ್ಳ ೈ (ಕಣ್ಣನ್ಮೇವಿ ತಿಹಟಿಂಂ) ಪರವನಾತ್ಮನು ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ 

ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ (ಕೂಡಲೂರ್ ಮೇಲ್) ಕೂಡಲೂರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ 

(ಕಲಿಯನ್) ತಿರುವಂಂಗೈಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಂ (ಕೋವೈತವಿೀಟಾಲ್) ಸಲಕ್ಷಣ 

ವಾದ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ (ಶೊನ್ನ ) ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದ (ಪಾವೈಪಾಡ) ಈ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು 
ಹಾಡಿದರೆ (ಪಾವಂಪೋಮ್) ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವುವು. 

ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮನೂ, ಸಾಗರವರ್ಣನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 

ಮನಸಾರೆ ಒಲಿದು ನೆಲಸಿ ಉಜ್ವಲನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ತಿರುಕ್ಕೂಡಲೂರ". 

ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಳ್ವಾರ್ರವರು ಹಾಡಿದ ಈ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ 

ಉಪಾಯೋಪೇಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗಿ 

ಹೋಗಃವುವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. "ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ನೋವು 

ಹೋಗುತ್ತೆ" ಎಂದ ಹೇಳುವವರಂತೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

me 

ಐಡನೆಯೆಸತ್ತು-ನೂರನೆಯೆ ತಿರುನೊಟ್ 

“ನೆನಿ ಮಾಮು” 

ಪ್ರವೇಶ 

ತಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮಗೆ ಉಪಕಾರ 

ಮಾಡಿದುದನ್ನು' ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೃಷ್ಟರಾದರಂ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾರ್ಥಕ 

ವಾದ ಲಾಭವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ 
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ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಸೇಕಷ್ಟೇ ? ಅದು ಕೊಡಲೇ ಲಭಿಸದ ಕಾರಣ 
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವೇದನೆ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನೊಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಗೆ ಪ್ರತಿ 

ಬಂಧಕವಾದುದನ್ನು ಕಳೆದಂಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನಂ ಮಾಡುವುದ 

ಕ್ಯಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. 

ನೆಶ್ರಿಮಾಮಟು ನೇನ್ದಿ ಮುನ್ ಮಣಮಿಶ್ಗೆ 
ಮನ್ನರೈ ನೂನೆಟುಕಾಲ್ 

ಕೊನ್ರ ತೇವ ರ್ನಿಕುಶೈಕಲಲ್ ಶೊಲುವದು 
ಓರ್ವಹೈ ಎನಕ್ಕರುಳ್ಸುರಿಯೇ 

ಮಸ್ರಿಲ್ ಮಾಂಪೊಟಾಲ್ ಸುಲಿ ತನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕ 

ಮೌೌಾವಲಿನ್"ಪೋಡು ಅಲರ್ತ್ರಿ 
ತೆನ್ರಲ್" ಮಾಮಣನತ್ ಕಮುಣ್ 

: ತರವರು ತಿರುನೆಳ್ಳರೈ ನಿನ್ರಾ ನೇ ` ॥೧ 

(ತೆನ್ರಲ್) ತೆಂಕಣಗಾಳಿಯಂ (ಮನ್ರಿಲ್ ಮಾಂಪೊಟ್ಲ್) ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 
ವಣವಿನ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ (ನು ತನ್ನು) ನುಸುಳಿ (ಮಲ್ಲಿಕ್ಕೈಪೋ ದು) ಮಲ್ಲಿಗೆ 

ಹೂಗಳನ್ನೂ (ಮೌವಲಿನ್ಪೋದು) ಮೊಲ್ಲೆಹೂಗಳನ್ನು (ಅಲರ್ತ್ನಿ ಶಿ) 

ಅರಳುವಂತೆವರಾಡಿ (ಮಾವುಣಮ್ ಕಮಲ್ ತರಂವರು) ಗಾಢವಾದಪರಿಮಳವು 

ಹರಡುವಂತೆ ಸುಳಿದಾಡುವಂತಹ (ತಿರುವೆಳ್ಳ ರೈ) ತಿರಂವೆಳ್ಳೆರೈಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

(ನಿನ್ರಾನೇ) ನೆಲಸಿ ಅನುಗ್ರಹವಣಡುತ್ತಿರುವ ಭಗವಂತನೇ, (ಮುನ್) 

ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ವೆನ್ರಿ)ಿ ಜಯಶೀಲವಾದ (ಮಾಮಟು) ದೊಡ್ಡ 

ಕೊಡಲಿಯನ್ನು (ಬನ್ನಿ) ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿ (ಮಣ್ಮಿಶೈಮನ್ನ ರೈ) 

ಭೂಮಿಯಮೇಲಿದ್ದ ಅರಸರುಗಳನ್ನು (ಮೂವೆಯಿಕಾಲ್) ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಸಲ 

(ಕೊನ್ರದೇವ) ಕೊಂದ ದೇವನೇ, (ನಿನ್ಕುರೈಕಟಲ್) ನಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ಶಬ್ಧ 

ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಾದಗಳನ್ನು (ತೊಟುವದಂ ಓರ್ವಹೈ) ಸೇವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ 

ಪಡೆಯುವ ಒಂದಂಪಾಯಂವನ್ನು (ಏನಕ್ಕು ಅರುಳ್ಪುರಿ) ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ 

ಬೇಕು. 

ಭೂವಿಂಗೆ ರಾಜರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪೀಡೆಯನ್ನ್ನಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ 

ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕೋ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ಕಳೆದಂ 

ನನ್ನಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕೆ ? ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹೋಗ 



6೯೦ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ಲಾಡಿಸಲು ಈಗತಾನೇ ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ? ಅಕುಂಠವಾದ 
ಪರಶಂವನ್ನಿ ಧರಿಸಿ ದಂಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದುದು ಇತರರಿಗೆ 

ಉಪಕರಿಸಂವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ?. "ವಿಜ್ವರಃ ಪ್ರವುಮೋದ ಹ' 

ಎಂದಂತೆ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಕಾಶಯಂಕ್ತನಾಗಿ ತೋರಿದೆಯಲ್ಲವೇ? "ಈಗ 

ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂದೇನು?' '-ಎಂದು ಅವನಂ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- 

“ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಮಧುರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿರುವ 

ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ `ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು 
ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ದಯೆಮಾಡಿ 

ತೋರಬೇಕು '-ಎಂದಂ. 

ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಇರುವುವಂತೆ. 

ಇತರರಿಗಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಮೆಯಂತೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ 

ಮಾಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳು ತಂಂಬಿರುವುವು. ಅವುಗಳೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ 

ತೀಡಿದ ವಂಂದಮಾರುತ ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವಂಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಲ್ಲೆ 

ಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ 
ಆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾ ಬೀಸುತ್ತಿರಂವುದಿ, ಆ ಊರಿನವರಂ ತಮ್ಮ 

ಅಭಿಮತ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಂತೆ. 

ಸಶೈಯಿಲ್ ನಾನ್ಮಕೈಿಕೆಡುತ್ತ ಅನ್ಮುಲರ್ ಅಯ ಕರ್ನ್ಯಿ 

ಅರುಳಿ ನಿನ್ ಪೆರಿಮುಹನಾಯ್ . 

ಇತ್ಸೆ ಕೊಳ್ ನೇದನೊಲ್ ಎಸ್ರಿನೈ ಪಯಂದನನೇ 
ಎನಕ್ಕು ಅರುಳ್ಪುರಿಯೇ 

ಉಯೆರ್ಕೊಳ್ ಮಾದನಿ ಪೋದೋಡುಲಾನಿಯ 
ಮಾರುತವು ನೀದಿಯಿನ್ ಮಾಯ್. 

ತಿಶ್ಸೆ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಮುಣಂಂ ಸೊಟ್ಲ್ ಶೂಟ್ 

ತಿರುವೆಳ್ಳಕೈೈ ನಿನ್ರಾನೇ ॥೨॥ 

(ಉಯರ್ಕೊಳ್ ಮಾದವಿ) ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕುರುಕೃತ್ತಿಮರಗಳಲ್ಲಿರುವ 

(ಪೋದೋಡಂ ಉಲಾವಿಯ) ಹೂಗಳೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ (ಮಾರುತಂ) 

ಮಂದವಾರುತವು: (ವೀದಿಯಿನ್ವಾಯ್) ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಾಗ 
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(ತಿಶೈ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಮಟಿಂ) ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪರಿಮಳವು ಪಸರಿಸುವಂಥದೂ, 

(ಪೊಟ್ಲ್ಶೂಟ್) ತೋಪುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೂ ಆದ 

(ತಿರುವೆಳ್ಳರೈನಿನ್ರಾನೇ) ತಿರುಂವೆಳ್ಳರೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಸ್ಕಾ ಮಿಯೇ, 

(ವಾನ್) ಹಿಂದೊಂದಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಪಶೈಇಲ್) ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದ 

(ನಾಲ್ಮರೈ ಕೆಡುತ್ತ) ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದ (ಅಮಲರ್ ಅಯರ್ಕ್ಯು) ಕಮಲಜನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ 

[ಅರುಳಿ] ಕೃಪೆವಾಡಿ (ಪರಿಮುಕಮ್ಅಯ್) ಹಯಗ್ರೀವಾವತಾರಿಯಠಾಗಿ 

(ಇಶೈಕೊಳ್ ವೇದನೂಲ್ ಇವೈ ಎನ್ರು) "ಸ್ವರಪ್ರಧಾನವಾದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು 

ಇವುಗಳೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿ (ಪಯಂದವನೇ) ಅವುಗಳನ್ನು' ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ 

ಮಾಡಿದವನೇ, (ಎನಕ್ಕು ಅರುಳ್ಪುರಿ) ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಮಾಡಬೇಕು. 

ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟಹಾಗೆ ನೀನು ವೇದ 

ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಿವೋ ? ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಆಶೆಪಡುವ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 

ವಿಪ್ರಲಂಭಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ನಾಲು ಭವೇದಗಳನ್ನು “ಧಾತಾ ಯಥಾ 

ಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್'-ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಸ್ವಾವಿಂ ತಂದರ 
ಕೊಟ್ಟ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಯಗ್ರೀವರೂಪವನ್ನೆತ್ತಿ ಬಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ 

ಅವನಿಗೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಈ ಪರಮಭೋಗ್ಯವಾದ 

ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ದಯೆತೋರಿ 
ನುನು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವಣಡುವಂತೆ ಅನಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, 

ನೆಯ್ಯೆ ನಾಯ್ ಉಲಹೇಟುಡನ್ ನಲಿನ್ದ ನನ್ 
ಉಡಲಹಂ ಇರುಸಿಳೆನಾ 

ಕೈಯಿಲ್ ನೀರ್ಳಉಹಿರ್ನಡೈ ಅದು ವಾಯೆ್ತ್ಮವನೇ 

ಎನಕ್ಕು ಅರುಳ*ಪುರಿಯೇ 

ಮೈಯಿನಾರ್ತರು ವರಾಲ್ಇನೆಂ ಪಾಯೆ 

ನಣ್ತಡತ್ತಿಡ್ಸೆ ಕಮೆಲಂಗಳ೯ 
ತೆಯೆ್ನನಾರುಂ ಒಣ್ಪೊರ್ಯಹೈ ಹಳ ಶೂಟ್ 

ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ ನಿನ್ರಾನೇ ॥೩॥ 



೧೯೨ ಫೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

(ಮೈಯಿನ್ ಆರ್ತರೆಂ) ಅಂಜನದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ (ವರಾಲ್ 

ಇನಂ) ವರಾಲ್ ಮೀನುಗಳ ಕೂಟಗಳಂ (ವಣ್ತಡತ್ತಿಡೈೆ) ಸಂದರವಾದ 

ತಟಾಕಗಳಲ್ಲಿ (ಪಾಯ) ಚಿಮ್ಮಿನಲಿಯಂತ್ತಿರಂವಂಥದೂ, (ಕವಂಲಂಗಳ್) 

ತಾವರೆಹೂಗಳಂ (ತೆಯ್ವಂನಾರಂಂ) ದಿವ್ಯವಾದ ಗಂಧವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರಂ 

ವಂಥದೂ, (ಒಣ್ಪೊಯ್ಹೈಹಳ್) ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರಗಳಿಂದ 

(ಶೂಟ್) ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೂ ಆದ (ತಿರಂವೆಳ್ಳರೈನಿನ್ರಾನೇ) 

ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಸ್ವಾವಿಂಯೇ, (ವೆಯ್ಯನಾಯ್ ) ಬಹಳ 

ಕ್ರೂರನಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು (ಉಲಹುವಿಟ್ ಉಡನ್ ನಲಿಂದವನ್) ಸಪ್ತಲೋಕ 

ಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಸಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ (ಉಡಲಹಂ) ಎದೆಯು 

(ಇರಂಪಿಳವು ಆ) ಎರಡು ಹೋಳಂಗಳಾಗುವಂತೆ (ಕೈಯಿಲ್) ದಿವ್ಯಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ 

(ನೀಳ್ಉಹಿರ್ಪಡೈೆ ಅದು ವಾಯ್ತ್ತವನೇ) ನೀಳವಾಗಿರಂವ ನಖಗಳನ್ನೇ 

ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದವನೇ, (ಎನಕ್ಕು ಅರುಳ್ಪುರಿ) ನನ್ನ ಮೇಲೆ 

ದಯೆ ತೋರಬೇಕು. ಕ 

ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ವೇದವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಯಂ 

ಗ್ರೀವನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ವಿರೋಧಿ 

ಯನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೃಸಿಂಹನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ನಖುಗ್ರದಿಂದಲೇ 

ವಿರೋಧಿನಿರಸನ ವಾಡಿದವನಲ್ಲವೇ ನೀನು 1 ಸಕಲಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ದೇಹ ಎರಡು ಹೋಳಾಗಿ ಹೋಗು 

ವಂತೆ ಉಗುರಿನಿಂದಲೇ ಸೀಳಿ ಹಾಕಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಅವನು ವರಗಳನ್ನು ಪೆಡೆವಿದ್ಧ. "ನನ್ನ ವಿರೋಧಿ . 

` ಯನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 

ವಾಮ್ಪರಿಉಹ ಮನ್ನೆರ್ತಮು" ಉಯಿರ್ಶೆಹ 

 ಜವರ್ಹಳ್ಳು ಆರಶಳಿತ್ತ 

ಕಾಂಬಿನ್ ಆರ್ ತಿರುನೇಂಗೆಡಂ ಪೊರುಪ್ಪ 
ನಿನ್ಕಾದಲೈ ಅರುಳ್ ಎನಕ್ಕು 
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ಮಾಂಸಪೊಟ್ಲ್ ತಳಿರ್ ಕೋದಿಯೆ ನುಡಕ್ಕುಯಿಲ್ 

ನಾಯ್ ಅದು ತುವರ್ಪ್ಸು ಎಯತ್ದ 

ಶೀವಾ್ ಸಲಂಗನಿ ಕೇನದು ನುಹರ್ 

ತಿರುನೆಳ್ಳಿರೈ ನಿನ್ರಾನೇ ॥೪॥ 

(ವಣಾಂಪೊಟ್ಲ್) ವಕಾವಿನತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ (ತಳಿರ್ಕೋದಿಯ) ಅವುಗಳ 

ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ (ವಂಡಕುಯಿಲ್) ಸುಂದರವಾದ ಕೋಗಿಲೆಗಳಂ 

(ವಾಯ್ ಅದು ತುವರ್ಪಎಯ್ದ) ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿ. ಒಗಚಾಗಲಂ 

(ತೀಮ್ ಪಲಂಗನಿ) ಸಿಹಿಯಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ (ತೇನ್ ಅದು 

ನುಹರ್) ಮಧುವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುವಂತಹ (ತಿರುವೆಳ್ಳರೈನಿನ್ರಾನೇ) 

ತಿರಂವೆಳ್ಳರೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವನೇ, (ವಾಮ್ಪರಿ) ಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 

ಬಂದು ಬೀಳುವ ಕುದಂರೆಗಳು (ಉಹ) ಸಾಯಂವಂತೆಯೂ (ಮನ್ನರ್ತಮ್) 

ಶತ್ರುರಾಜರಂಗಳ (ಉಯಿರ್ಶೆಹ) ಪ್ರಾಣಗಳೆಂ ನಾಶವಾಗುವಂತೆಯೂ ವಾಡಿ 

(ಐವರ್ಹಳ್ಳು) ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಗೆ (ಅರಶು ಅಳಿತ್ತ) ರಾಜ್ಯವನ್ನು : ಕೊಟ್ಟು 

ಉಪಕರಿಸಿದವನೂ, (ಕಾಂಬಿನ್ ಆರ್) ಬಿದಿರುಮೆಳೆಗಳಿಂದ ತಂಂಬಿರಂವ 

(ತಿರುವೇಂಗಡಂ ಪೊರುಪ್ಪ) ತಿರುವೇಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನೂ ಆದ 

ಮಹಿವಾಶಾಲಿಯೇ, (ನಿನ್ಕಾದಲೈ) ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಪರಮಂಭಕ್ತಿಯನ್ನು 

(ಎನಕ್ಕು ಅರಂಳ್) ನನ್ನಲ್ಲಂಂಟುಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, 

ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕುವೂರನಿಗಾಗಿ ನೃಸಿಂಹರೂಪ ಧರಿಸಿದ 

ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಿ, ದೌತ್ಯ 
ಸಾರಥ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವರಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಿ 

ದನವನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಯಸಂವವರಿಗೆ 

ಅವರವರೆ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾಚಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒದಗಿದ 
ವನಲ್ಲವೇ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು 

ವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣವರ್ತಿಯಾದ ಪರಮಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಕೆರುಣಿಸ 

ಬೇಕು, 
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ಮಾನನೇಲ್ ಒಣ್ ಕಣ್ ಮಡವರೆಲೆ್ ಮಣ್ಮಹಳ್ 
ಅಟುಂಗೆ ಮುನ್ಸೀರ್ ಹೆರಪ್ಸಿಲ್ 

ಏನಮಾಹಿ ಅನ್ರು ಇರುನಿಲಂ ಇಡಂದವನೇ 
ಎನೆಕ್ಟರುಳ್ ಪುರಿಯೇ 

ಕಾನನಾನುಲ್ಲೈ ಕಟಕ್ತಿಕ್ಯ ರುಂಜೇರಿ 
ವೆಣ್ನುರುವಲ್ ಶೆರ್ಯದು ಅಲರ್ಹಿನ್ರ 

ತೇನಿನ ನಾಯ್ ಮಲರ್ ಮುರುಹು ಉಹುಕ್ಕುಂ 

ತಿರುನೆಳ್ಳಕೈೆ ನಿನ್ರಾನೇ ॥೫॥ 
(ಕರುಂಬಕಟಿಕೈಏರಿ) ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಯ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿ (ವೆಣ್ಮಂರು 

ವಲ್ಶೆಯ್ದಂ ಅಲರ್ಹಿನ್ರ) ಸುಂದರವಾದ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಬೀರುವಂತೆ 

ಅರಳಿರುವ (ವರಾಕಾನಂ ಮುಲ್ಲೈಮಲರ್) `ೆ ದೊಡ್ಡಕಾಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು 

(ತೇನಿನ್ವಾಯ್) ದುಂಬಿಗಳ ಬಾಯಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಮುರುಹಂ) ಮಕರಂದವನ್ನು 

(ಉಹುಕ್ಕುಂ) ಹೆರಿಯಿಂಸಿ ಉಕ್ಕಿಸುವಂತಹ (ತಿರಂವೆಳ್ಳರೈನಿನ್ರಾನೇ) ತಿರಂವೆಳ್ಳರೈ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವನೇ, (ವಕಾನಂವೇಲ್) ಹಿರಿಮೆಯನ್ನುಳೆ ಕೈ ವೇಲಾಯಂಧವನ್ನು 

ಹೋಲುವ (ಒಣ್ಕಣ್) ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳವಳೂ (ಮಡವರಲ್) 

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳವಳೂ ಆದ (ಮಣ್ಮಹಳ್) 

ಭೂದೇವಿಯಂ (ಅಟುಂಗ) ಪ್ರಲಯ ಸಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಳುಗಿಹೋಗಿರಲು 

(ಅನ್ರು) ಅಂದಂ (ಮುನ್ನೀರ್ಪರಪ್ಪಿಲ್) ಪ್ರಲಯಂ ಪಯೋಧಿಯ ಆ ಮಹಾ 

ಜಲದಲ್ಲಿ (ಏನಂಆಹಿ) ಮಹಾವರಾಹರೂಪಿಯಾಗಿ : ಇಳಿದು (ಇರುನಿಲಂ 

ಇಡಂದವನೇ) ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂವಿಂಯನ್ನು ಅಂಡಭಿತ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ 

ತಂದವನೇ (ಎನಕ್ಕು ಅರುಳ್ಪುರಿ) ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನೂ ತೋರಂ, 

“ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ಸಹಿತಾಸ್ಪರ್ವೇ ನಮಶ್ಚಕ್ರುರ್ಜನಾರ್ದನಂ' ಎಂದಂತೆ 
ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು 
ಅರ್ಥಿಸದೆ ಇದ್ದ ಭೂದೇವಿಯ ಅಪತ್ತನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದವನಲ್ಲವೇ ನೀನು? 
ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನೀನು ಅನಂಗ್ರಹವರಾಡಬೇಕು. ವೇಲಾಯುಂಧದಂತೆ 

ದರ್ಶನೀಯವಾದ ನೇತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳವಳೂ, ಕ್ಷವೆಂ ಮೊದಲಾದ ಆತ್ಮಗುಣಗಳಿಂದ 
ಹಿರಿವೆಂ ಹೊಂದಿದವಳೂ ಆದ ಭೂದೇವಿಯ ಆಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದಂ ಹಾಕಿದ 
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ನವನು. ನೀರಿಗೂ ಕೆಸರಿಗೂ ಜಂಗುಪ್ಲೆ ಪಡದಂತಹ ವರಾಹವೇಷವನ್ನು 
ಸ್ವಾವಿಂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂಡಭಿತ್ತಿಯಿಂದ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ತಂದ. 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೂ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಿನಗೆ ನನ್ನನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡಕೆಲಸವೋ ?' ಊರಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಡು 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಂವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಯ ತುದಿಯನೂ 

ಮುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೂನಗು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ವಿಕಸಿಸುವುದಂತೆ. ಮಧುಪಾನಕ್ಕಾಗಿ 
ದುಂಬಿಗಳು ಸಮೀಪಿಸುವಾಗಲೇ ಮಕರಂದವನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿಯ 

ವಂತೆ ಮಾಡಂತ್ರವೆಯಂಂತೆ. 

ಸಪೊಂಗು ನೀಣ್ಮುಡಿ ಅನುರರ್ಹಳ್ ತೊಯುದೆಲ 

ಅಮುದಿನೈ ಕೊಡುತ್ತೆಳಿಪ್ಟಾನ್ 
ಅಂಗುಓರ್ ಆಮೈಅದಾಹಿಯೆ ಆದಿ 

ನಿನ್ನಡಿಮೈಯ್ಸೆ ಅರುಳಿಸಕ್ಕು 
ತಂಗು ಸೇಡೈಯೊಡು ಊಡಿಯೆ ಮದುಕರಂ 

ಶೈಯೆಲಾರ್ ಕುಬಲಣೈ ವಾನ್ 
ತಿಂಗಳ್ ಶೋಯೌ* ಶೆನ್ನಿಮಾಡಂ ಶೆನ್ರು ಅಣೈ 

ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಳೆ ನಿನ್ರಾನೇ ೬ 

(ತೆಂಗು) ಹೊವಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ (ಪೇಡೈಯೊಡಂ) ಹೆಣ್ಣು ದಂಂಬಿಯೊಡನೆ 

(ಊಡಿಯ) ಪ್ರಣಯ ಕಲಹ ವಕಾಡಿದ (ಮದುಕರಂ) ಗಂಡು ದುಂಬಿ 
(ಶೈಯಲಾರ್) ಸ್ತ್ರೀಯರ (ಕುಟಲ್) ಮುಡಿಯನ್ನು (ಅಣೈವಾನ್) ಸೇರಿ 

ಅಲ್ಲಿ ವಂರೆಯಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ತಿಂಗಳಿತೋಯ? ಶೆನ್ನಿ) ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ 

ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಂಟ್ಟುವ ಶಿಖರಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ (ಮಾಡಂಶೆನ್ರು ಅಣೈ) 

ಮಾಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರಂವಂತಹ (ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ ನಿನ್ರಾನೇ) ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವನೇ, (ಪೊಂಗು) ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ (ನೀಳ್ಮಂಡಿ) ನೀಳವಾದ 

ಕಿರೀಟಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ (ಅವಮಂರರ್ಹಳ್ ತೊಟುದು ಎಟ) ದೇವತೆಗಳು ತನಗೆ 

ನಮಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರಿಸಿ (ಅಮಂದಿನೈ ಕೊಡುತ್ತು ಅಳಿಪ್ಸಾನ್) 

ಅಮೃತವನ್ನು ತಂದಂ ಅನಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ' (ಅಂಗು) ಆಗ (ಓರ್ ಆಮೈ 

ಅದು ಆಹಿಯ) ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಕೂರರಣಪಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ (ಆದಿ) 



೧೯೬ ಪೆರಿಯ ತಿರಂಮೊಳಿ 

ಕಾರಣಭೂತನೇ, (ನಿನ್ ಅಡಿಮೈಯ್ಯೆ ಎನಕ್ಕು ಅರುಳ್) ನಿನಗೆ ನಾನು ದಾಸ 

ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಂವಂತೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 

ಭೂದೇವಿ ತನಗೆ ವಿಭೂತಿಯಣದ ಕಾರಣ ತಾನು "ಭೂಧರ'ನಾದನೆಂದು 

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರೆ ಪರರಿಗಾಗಿ ಕೂರ್ಮ 

ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಮೃತವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 

ತಂದಂಕೊಟ್ಟನೆಂದಂ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತವಾದ 
ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ 
ಬಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡಲು, ಅವರಿಗೆ ಅಸುರರಿಂದ ಬಂದ ದಂಃಖ ತೀರುವಂತೆ 

ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮಂದರಪರ್ವತವನ್ನು ಹೊರಬಲ್ಲ ಅಮಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿ, 

ಅಮೃತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನಂ. ಅವರ ಸತ್ತೆಗೆ ಹೇತಂ 
ವಾದನವನು. "ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ನನಗೂ ಸತ್ತೆಯನ್ನುಂಟು 

ವಾಡಬೇಕು'--ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ, ಗಂಡು ದುಂಬಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು 

ದುಂಬಿಯೂ ಪ್ರಣಯಕಲಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣುದುಂಬಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ 

ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಡುದುಂಬಿ ಉನ್ನತ 
ವಾದ ಶಿಖರಗಳಿರುವ ಮಾಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಮಣಿಯರ ಮಂಡಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೆ, 

ಆರಿನೋಡೊರು ನಾನ್ಸುಡೈ ನೆಡುಮುಡಿ ಅರಕ್ಕನ್ 
ತನ್ ಶಿರಮೆಲ್ಲಾಂ 

ವೇರುವೇರುಉಹ ನಿಲ್ಲದುನಕ್ಳಿತ್ತನನೇ ಎನಕ್ಕೂ 

ಅರುಳ್ ಪುರಿಯ 
ಮಾರಿಲ್ಶೋದಿಯೆ ಮರೆತಕಸ್ಸಾಶಡೈ ತಾನಮಕೈ 

ಮಲರ್ನಾರ್ನ್ಹೆ 
ತೇರಲ್ ಮಾಂದಿನಂಡು ಇಸ್ಸ್ಟಿಶೈಮುರಲ್ 

ತಿರುನೆಳ್ಳೆಕ್ಕಿ ನಿನ್ರಾನೇ ॥೭॥ 

(ಪಕಾರಿಲ್ಶೋದಿಯ) ಅಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಕಾಶೆ ಹೊಂದಿದವುಗಳಾಗಿ 

(ವಂರತಕಂ ಪಾಶುಅಡೈ) ವಂರಕತವನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ಇರುವ ಎಲೆಗಳ 

ನ್ನುಳ್ಳ (ತಾಮರೈಮಲರ್) ತಾವರೆಗಳ (ಮಲರ್) ಹೂಗಳಿಂದ (ವಾರ್ನ್ಹ 
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ತೇರಲ್) ಸ್ರವಿಸುವ ಮಕರಂದವನ್ನು (ವಣಂದಿ) ಪಾನವಾಡಿ (ವಂಡಂ) 

ದುಂಬಿಗಳು (ಇನ್ನಿಶೈಮಂರಲ್) ಮಧುರವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಂಪಾಗಿ 

ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ (ತಿರುವೆಳ್ಳೆರೈನಿನ್ರಾನೇ) ತಿರುವೆಳ್ಳರೈಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಂವವನೇ, 

(ಅರಕ್ಕನ್ತನ್) ರಾವಣಾಸುರನ (ನೆಡುವಂಡಿಉಡೈ) ನೀಳವಾದ ಕಿರೀಟ 

ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ (ಆರಿನೋಡು ಒರುನಾನ್ನುಶಿರಂಎಲ್ಲಾಂ) . ಹತ್ತು ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದೂ ತಪ್ಪದಂತೆ (ವೇರಿ ವೇರಂ ಉಹ) ಬೇರೆಬೇರೆಯಣಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ 

ಬೀಳುವಂತೆ (ಎಲ್ಅದಂ) ಶಾರ್ಜ್ಜ ಧನುಸ್ಸನ್ನು (ವಳ್ಳೆತ್ತವನೇ) ಬಗ್ಗಿಸಿ 

ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ದೇವನೇ, (ಎನಕ್ಕು ಅರಂಳ್ಪುರಿ) ನನ್ನ ವಿಷಯ 

ದಲ್ಲಿ ಕೃಷೆವಗಾಡಂ. 

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತಪಾನ ಮರಾಡಿಸಿದುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿದರು, ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ ರಾವಣನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆ 

ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನ ಹತ್ತು ತಲೆ 

ಗಳೂ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿದ ನೀನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 
ದಯೆ ತೋರಬೇಕೆಂದಂ ಬೇಡಂತ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು. 

ಮುನ್ನಿನ್ವೇಣುಲಹು ಉಣರ್ವುಇಸ್ರಿ ಇರುಳ್ನಿಹ 
ಉಂಬರ್ಹಳ್ ತೊಟುದು ಏತ್ತ 

ಅನ್ನೆಮಾಹಿ ಅನ್ರು ಅರುಮರೈ ಪಯಂದನನೇ 
ಎನೆಕ್ಕರುಳ್ಪುರಿಯೇ 

ಮುನ್ನು ಕೇತಕ್ಕೆ ಚೂತಕಂ ಎಸ್ರಿವೈ ವನತ್ತಿಡೈ ಶುರುಂಬಿನಂಗಳ* 

ತೆನ್ನವೆನ್ನ ನಂಡು ಇನ್ನಿಕೈಮಂರಲ್ ತಿರುನೆಳ್ಳಕ್ಳೆ ನಿನ್ರಾನೇ ॥೮॥ 

(ಮನ್ನು) ಯಕಾವಾಗಲೂ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿ ರುವ  (ಕೇದಕ್ಕೆ) ತಾಳೆಗಳೇನು 

(ಚೊತಕಂ) ಪಕಾವಿನವಂರಗಳೇನಂ (ಎನ್ರಇವೈ) ಮೊದಲಾದ ಈ ವೃಕ್ಷಗಳ 
ನ್ನುಳ್ಳೆ (ವನತ್ತೂಇಡೈ) ತೋಪುಗಳ ನಡಂಪೆ  (ಶುರಂಂಬಂಇನಂಗಳ್) 

“ಶುರುಂಬಂ' ಎನ್ನುವ ಜಾತಿಯ ಭೃಂಗಗಳ ಸಮೂಹವು (ತೆನ್ನವೆನ್ನ) "ತನ್ನ 

ತ್ಲೆನ್ನ' ಎಂದಂ ಪಾಡಲು (ವಂಡಂ) ಸಾಧಾರಣವಾದ ದುಂಬಿಗಳು (ಇನ್ ಇಶೈ 
'ಮಂರಲ್) ಇಂಪಾದಗಾನವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರಂವಂತಹ (ತಿರಂವೆಳ್ಳರೈನಿನ್ರಾನೇ) 
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ತಿರಂವೆಳ್ಳರೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಂವವನೇ (ಮಂನ್) ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

(ಇವ್ವೇಟುಲಹಂ) ಈ ಸಪ್ತ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವೂ (ಉಣರ್ವುಣಇನ್ರಿ) ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ 

ಹೋಗಿ (ಇರಂಳ"ವಿಂಹ)ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವು ಮೂಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ(ಉಂಬರ್ 

ಹಳ್) ದೇವತೆಗಳು (ತೊಟುದಂಏತ್ತ) ನವಿಂಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು (ಅನ್ನು ಅನ್ನಂ 

ಆಹಿ) ಆಗ ಹಂಸರೊಪಿಯಕಾಗಿ (ಅರುಮರೈಪಯಂದವನೇ) ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ 

ವೇದಗಳನ್ನೂ ತಂದಂಕೊಟ್ಟವನೇ, (ಎನಕ್ಕು ಅರುಳ್ಪುರಿ) ನನ್ನ ಮೇಲೆ 

ಕೃಪೆಮಾಡಂ. 

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧ 
ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಬಳುಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯಭಾವದಿಂದ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಂ ಹಂಸರೂಪಿಯಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ 

ದನು ಸ್ವಾವಿ. ಹಯಗ್ರೀವರೂಪಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸ್ವಾವಿಂಯೇ 

ಹಂಸರೂಪಿಯಕಾಗಿಯೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಕಲ್ಪಭೇದದಿಂದ ಇವೆರಡು ಪ್ರಕಾರ 

ಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. . ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ 

ತನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ 

ಪರಮಪ್ರವಕಾಣವೂ ಪರಮೋಪಾದೇಯಂವೂ ಆದ ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ 
ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆ ಕರುಣಾಕರ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಭೃಂಗಗಳ ಮಧುರ 

ಗಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಂ ಪದದಂತೆ ಶೋಭಿಸಿ 

ರುವುದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭೃಂಗಗಳು ಆನಂದದಿಂದ 

ಹಾಡುವುವಂತೆ. 

ಆಂಗು ಮಾವಲಿನೇಶ್ವಿಯಿಲ್ ಇರನ್ನು ಶೆನ್ರು 

ಅಹಲ೯ಇಡಂ ಮುಖದಿನೈಯೆಂಂ 

ಪಾಂಗಿನಾಲ್ ಕೊಂಡ ಹರನು ನಿನ್ಪೆಣಿನ್ದು ನಿಟುನೇನ್ 

ಎನಕ್ಕು ಅರುಳ್ ಪುರಿಯೇ 

ಓಂಗು ಸಿಂಡಿಯಿನ್ ಶೆಮ್ಮಲರೇರಿ ವಂಡು ಉಟ್ತರ ಮಾನೇರಿ 

ತೀಂಕುಯಿಲ್ ವಿಂಅತ್ತುಂ ಪಡಷ್ಸೈ ತಿರುನಳ್ಳೆ ರೈ ನಿನ್ರಾನೇ 
ಚ್ ॥೯॥ 



ವೆನ್ರಿಮಾಮಜಿ ೧೯೯ 

(ಓಂಗು) ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ (ಪಿಂಡಿಯಿನ್ ಶೆಮ್ಮಲರ್) 

ಅಶೋಕಮರದ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿನ ಮೇಲೆ (ವಂಡು ಏರಿ)ದಂಂಬಿಗಳಂ ಏರಿ 

(ಉತರ) ಸಂಚರಿಸಲು (ತೀಮ್ಕುಯಿಲ್) ಮಧುರವಾದ ಸ್ವರವನ್ನುಳ್ಳೆ 

ಕೋಗಿಲೆಗಳು (ಮಾಟಏರಿ) ವಠಾವಿನ ಮರಗಳ ಮೇಲೇರಿ ನಿಂತು (ಮಿಟತೂಂ) 

ಹಾಡುವಂತಿರುವಂಥ (ಪಡಪ್ಪೈ) ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೋಟಗಳನ್ನುಳ್ಳ (ಕಿರಂ 
ವೆಳ್ಳರೈನಿನ್ರಾನೇ) ತಿರಂವೆಳ್ಳರೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, (ವಕಾವಲಿ 

ವೇಳ್ಚಿಯಿಂಲ್) ಮಹಾಬಲಿಯ ಯಕಾಗಭೂವಿಂಯಲ್ಲಿ (ಶೆನಂ) ತಾನೇ ಹೋಗಿ 

(ಇರಂದಂ) ಮೂರಡಿ ನೆಲವನ್ನು ಬೇಡಿ (ಆಂಗು) ಆಗಲೇ (ಅಹಲ್ ಇಡಂ 

ವಂಲಂದಿನೈಯಂ00) ಭೂವಿಂಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ (ಪಾಂಗಿನಾಲ್) 

ಕ್ರಮವಾಗಿ (ಕೊಂಡ ಪರಮ) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪುರುಷಹೋತ್ತವಂನೇ, 

(ನಿನ್ಪಣಿಂದಂ ಎಟುವೇನ್ ಎನಕ್ಕು) ನಿನ್ನನ್ನ ನಮಿಸಿಯೇ ಉಜ್ಜೀವಿಸಂ 

ತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಅರುಳ್ಪುರಿ) ಕೃಪೆವರಾಡಿ ಸಲಹು. 

ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನಂ ಚಿಕ್ಕವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಬಲಿಯ ಯಠಾಗಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಯೊಚಿಸಿದೆ. ರಾವಣಾದಿ 

ಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಅವನನ್ನ ಆಕ್ರವಿಂಸದೆ ಯಾಚಕನಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ 

ಹೋದೆ ಅವನ ಔದಾರ್ಯದ, ಗುಣದಿಂದಾಗಿ. ಅವನು 'ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂಬ 

ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವನಂ 'ದೇಹಿ' ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ. 
ಸುಂದರವಾದ ಶೋಟಗಳಿಂದಲೂ ವೃಕ್ಷಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ, ಪಕ್ಷಿಸಂಕುಲದ 

ಮಧುರಗಾನದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪರಮಪುರಂಷ, 

ಮಂಜಂಲಾಮಣಿಮಾಡಂಗಳ್ ಶೂಲ ತಿರುವೆಳ್ಳ ರೈ 

| ಅದನ್ ಮೇಯೆ 
ಅಂಜನಂಪುಕೈಯಂಂ ತಿರುಉರುವನಸೈ ಆದಿಯ ಅನಖದತ್ತೈ 

ನಂಜುಲಾನಿಯ ಮೇಲ್ ವಲವನ್ ಕಲಿಕನ್ರಿಶೊಲ್ 

| ಐಯಿರಂಡಂಂ 
ಎಂಜಿಲಿಪ್ರಿ ನಿನ್ರುಏತ್ತನಲ್ಲಾರ್ ಇಮ್ಛೆಯೋರ* ಕ್ಕು 

ಅರಶಾನರ್ಹೆಳೇ ॥೧೦॥ 
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(ಮಂಜಂಉಲಾಂ) ಮೇಘಗಳೆಂ ಕವಿದಂಸಂಚರಿಸಂವಂತಹ (ಮಣಿವಕಾಡಂಗಳ್) 

ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಣಾಳಿಗೆಗಳಿಂದ (ಶೂಟ್)ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ 

ಅದನ್ ಮೇಯ) ತಿರಂವೆಳ್ಳೆರೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸವಾಡುವವನೂ, 
(ಅಂಜನಂ ಪುರೈಯಂಂ ತಿರುಉರುವನೈ) ಅಂಜನದಂತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ದೇಹ 

ಕಾಂತಿಯನ್ನುಳ್ಳವನೂ (ಆದಿಯ್ಯೆ) ಸಕಲಜಗತ್ಕಾರಣನಾದವನೂ (ಅವಿ 

ದತ್ತೈ) ಅಮ್ಮತದಂತೆ ಭೋಗ್ಯನಾದವನೂ ಆದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನೂ (ನಂಜಂ 

ಲಾವಿಯ ವೇಲ್ವಲವನ್) ವಿಷವು ತಂಗಿರುವ. ವೇಲಾಯುಂಧವನ್ನು ಬಳೆಸು 
ವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಣರಾದ (ಕಲಿಕನ್ರಿ ಶೊಲ್) ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ರವರು ಅನು 

ಗ್ರಹಿಸಿದ (ಐಇರಂಡಂ0) ಈ ಹತ್ತು ಪಾಶಂರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂ (ಎಂಜಿಲ್ 
ಇನ್ರಿ) ಕೊರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ (ನಿನರ್ರ) ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ (ಏತ್ತವಲ್ಲಾರ್) 

ಸ್ತೋತ್ರ ವಣಡಬಲ್ಲವರು (ಇವೆೈಯೋರ್ಕ) ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೂ (ಅರಶಂ 

ಅವರ್ಹಳ್) ಆದರಣೀಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಸಂಚರಿಸುವ ವೆಂಘಗಳು ಸವರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಇರಂವುವಂತೆ 

ಆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ತಿರುವೆಳ್ಳರೈನಲ್ಲಿರುವ ವಂಣಿವಂಂದಿರಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಆ 
ಲೋಕನಾಥ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗದೆ 

ಹೋದರೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇದೆ ಅವನ ಮೈಕಾಂತಿ. 

ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಅವನ ಭೋಗ್ಯತೆ ಅವನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗ 

ದಂತೆ ವಣಾಡಂತ್ತಿದೆ. ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ರುವ ಮೇಲಾಯಂಧ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಷದೋಪಾದಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಹತ್ತು 

ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಹಾಡಂವವರನ್ನು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಆದರಿಸುವ 

ರಂತೆ, ಶ್ರೀವೈಕುಂಠನಾಥನನ್ನು ಆದರಿಸಂವುದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಇವರನ್ನು 
ಆ ಸೂರಿಗಳಂ ಆದರಿಸಂವರಂತೆ. 



ಐದನೆಯ ನತ್ತು--ನಾಲ್ಕನೆಯೆ ತಿರುಮೊಳಿ 

"ಉಂದಿಮೇಲ್? 

ಪ್ರವೇಶ 

"ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಂ', "ಕೃಪೆ 
ಮಾಡು' ಎಂದು ಆರ್ತರಾಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ರವರು ಭಗವಂತನನಕ್ನಿ ಬೇಡಿದರಂ. 

"ನೀವಿಷ್ಟು ವಿಹ್ವಲರಾಗಿ ಬೇಡಬೇಕೇ? ನಾನು ನಿವಃಗೆ ಉಪಕಾರ ವಣಡಿಲ್ಲವೇ? 
ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಯಿನಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ನಿಹಿತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನಲ್ಲಾ' ಎಂದಂ 

ಸ್ವಾವಿಂಯು ತನ್ನನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿನಂ. ಅದನ್ನೂ ಅನಂಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ 

ಹೃಷ್ಟರಾದರು ಆಳ್ವಾರ್ರಐರು. ಅರಿವುಳ್ಳವರು ಆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ 

ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ್ನ ಹೊಂದಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವರೆಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ 

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಉಂದಿನೇೋಲ್ ನಾನ್ಮುಹನ್ಸೆ ಸಡೈೆ ಕ್ರಾನ್ ಉಲಹುಉಂಡನನ್ 
ಎಂದೈ ಸೆನ್ಮಾನ್ ಇನ್ಫೈೇಯೋರ್ಹಳ್ 

ತಾದ್ಯೈಕ್ಸು ಇಡಂ ಎನ್ಸರಾಲ್ 

ಶಂದಿನೋಡು ಮಣಿಯೆಂಂ ಕೊಟ್ಕ್ಕುಂ ಪುನಲ್ ಕಾನಿರಿ 

ಅಂದಿ ಪೋಲುಂ ನಿರತ್ತಾರ್ 

ನಯೆಲ್ ಶೊಟ್ ತೆನ್ನರಂಗೆಮೇ ॥೧॥ 

(ಶಂದಿನೋಡು) ಗಂಧದ ಕೊರಡುಗಳೊಡನೆ (ವಂಣಿಯಂಂ) ನವರತ್ನಗಳನ್ನು 

(ಕೊಲಿೌಿಕ್ಕುಂ) ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರವಹಿಸುವ (ಪುನಲ್) ತೀರ್ಥವನ್ನುಳ್ಳ 

(ಕಾವಿರಿ) ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದಲೂ (ಅಂದಿಪೊಲಂಂ) ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವನ್ನು 

ಹೋಲುವ (ನಿರತ್ತೂ ಆರ್ ವಯಲ್) ವರ್ಣವನ್ನುಳ್ಳೆ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದಲೂ 

(ಶೂಟ್) ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ತೆನ್ ಅರಂಗಂ) ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರವು (ಉಂದಿ 

ಮೇಲ್) ತನ್ನ ಶ್ರೀನಾಭಿಯಲ್ಲಿ (ನಾನ್ಮುಹನೈ ಪಡೈತ್ತಾನ್) ಚೆತುವರ್ಜಖ 

ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನೂ (ಉಲಹಂ ಉಂಡವನ್) ಪ್ರುಲಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ 
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ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭುಜಿಸಿದವನೂ' (ಎನ್ನೈ ಪೆವಕ್ಮಾನ್) ನಮ್ಮ ಕುಲನಾಥ 

ನಾದವನೂ (ಇಮೈಯೋರ್ಹಳ್ ತಾದೈಕ್ಕು) ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ನಾಥನೂ 

ಆದ ಪರವಕಾತ್ಮನಿಗೆ (ಇಡಂಎನ್ಫರ್) ವಾಸಸ್ಥಲ ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 

'ಎಿಚಿತ್ರಾ ದೇಹಸಂಪತ್ತಿಃ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತುಂ' ಎಂದಂ ಹೇಳಿದಂತೆ 

ತಮಗೆ ಕರಣಕಳೇಬರ ಪ್ರದಾನ ವಕಾಡಿ ಉಪಕಾರ ವಣಡಿದ ಪ್ರಭು ತನ್ನ 

ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳ ೈಲಾರನೇ ? ಎಂದಂ ಅನಂಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಭಗ 

ವಂತನ ಸ್ರಷ್ಟ _ತ್ವವನ್ನು. "ಇವನ ಯಾರೋ?' ಎಂದಿರಬೇಡಿ. ಇವನೇ 
ಚತುವಂರ್ಣಖನನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದವನು. ಸವಂಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಾನೇ ವಡಿ 

ಮಂತಿಹೀನರಂ "ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಈ ಲೋಕ ಸೃಜಿಸಿದನಂ', ಎಂದು ಹೇಳುವುದ 

ಕ್ಯಾಗುವಂತೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವ್ಯಷ್ಟಿ 

ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಕಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಇವನಂ. "ಯಂಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಕ್ಷತ್ರಂಚ 

ಉಭೇ ಭವತ ಓದನಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ 

ವನ್ನು ಉಂಡವನೂ ಇವನೇ, ಸರ್ವಸವಕಾಶ್ರಯಣೀಯಂನಾದವನೂ ಇವನೇ, 
ಅಸ್ಪ, ಪಷ್ಟಸಂಸಾರಗಂಧರಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಿವನಂ, ನಿತ್ಯ 

ಸೂರಿಗಳೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಯಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ಇವನನ್ನು ಸೇವಿಸಂವ 

ರಷ್ಟೇ? ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮ 

ಭೋಗ್ಯವಾದುದು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ವರ್ಣದಂತೆ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಪೈರಂಗಳಿಂದ 

ತುಂಬಿದ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಸಂತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.. "ಅಂದಿಪೋಲ್  ನಿರತ್ತು 

ಆಡೈೆಯಂಂ' ಎಂದಂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ 

ವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸುಂದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯು ಶಯಿನಿಸಿರುವ 
ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

.ನೈಯ್ಯೆಂ ಉಂಡು ಆಲಿಲೈ ನೇವುಂನಾಯನ್ ಮಂಿನೀಣ್ಮುಡಿ. 
ಸೈಕೊಳ್ ನಾಹತ್ತಣೈಯಾನ್ ಹಯಿಲಂಂ ಇಡಂ ಎನ್ಸೆರಾಲ್ 

ತೈಯ ನಲ್ಲಾರ್ ಕುಬಲ್ಮಾಲೈಯಂಯಂ ಕ 

ಮತ್ತನರ್ ತಡಮುಲ್ಗೆ 
ಶೆಯ್ಯೆ ಶಾಂದುಂ ಕಲಂದು ಇಟ್ | : 

ಪುನಲ್ ಶೂಟ್ ಶೆನ್ನೈರಂಗನೇ ॥೨೫ 
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ನಲ್ತೈಯಂಲಾರ್) ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ (ಕುಟಲ್ಮಾಲೈಯಯಂ) ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಧರಿಸಿದ ಹೂವಕಾಲೆಗಳೂ (ಮತ್ತು) ಮತ್ತು (ಅವರ್ ತಡಮುಲೈಶೆಯ್ಯ 

ಶಾಂದಂಂ) ಅವರ ಸ್ವನತಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಂದನವೂ ಆದ ಇದು 

ಗಳೊಡನೆ (ಕಲಂದಂ ಇಲ) ಸೇರಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ (ಪುನಲ್ ಶೂಟ?) ಕಾವೇರಿಯ 

ತೀರ್ಥದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ತೆನ್ಆರಂಗಂ) ಶ್ರೀರಂಗವು (ವೈಯ್ಯಂ 

ಉಂಡಂ) ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭುಜಿಸಿ (ಆಲೈಇಲೈಮೇವುಂ) 
ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ. ಶಯಿನಿಸುವ (ವಕಾಯನ್) ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶಕ್ತಿ 

ಯಂಕ್ರನೂ (ಮಣಿನೀಳ್ವಡಿ) ರತ್ನಖಚಿತವಾದಂದೂ ನೀಳವಾದುದೂ ಆದ 

ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೂ (ಪೈಕೊಳ್ನಾಹತ್ತು ಅಣೈಯಾನ್) ಹೆಡೆಬಿಚ್ಚಿದ 
ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಹಾಸುಗೆಯನ್ನಾಗಿ : ಹೊಂದಿದವನೂ ಆದ ಪರವಣತ್ಮನಂ 

(ಪೆಯಿಲಂಂ ಇಡಂಎನ್ಸರ್) ನಿತ್ಯವಾಸವಕಾಡುವ ಸ್ಥಾನವೆಂದಂ ಹೇಳುವರು. 

ಅವಾಂತರಪ್ರಲಯಂದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ದುಃಖವುಂಟಾಗದಂತೆ ತನ್ನ 

ಬಾಯಿಂದ ತಾನೇ ಉಂಡು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟಕೊಂಡು ಎಳೆಯ ಆಲ 
ದೆಲೆಯಂ ಮೇಲೆ ಶಯಿನಿಸಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತನಿವನಂ. ಆಧಿರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕ 

ವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವನಿವನ. ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ 

ವಿಕಸಿತವಾದ ಹೆಡೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅನಂತನ ಮೇಲೆ ಶಯಿನಿಸಿರುವವನೂ ಇವನೇ, 

ಅವನು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದು. ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯರು 

ಬ್ರಾಹ್ಮವುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವಣಡಲು ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವರಂತೆ. 

ಅವರು ಮುಡಿದ ಹೂವಕಾಲೆಗಳಂ, ಪೂಸಿದ ಚಂದನ ಇವುಗಳಿಂದ ಕದಡಿದ 

ಪ್ರವಾಹ ಆ ಊರಿನ ಸುತ್ತ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿ ರುತ್ತದೆ, 

ಸಂಡು ಇನೈಯ್ಯೆಂ ಅಳಸ್ಸಾನ್ ಶೆಸ್ರುಮಾನಲಿ 

ಸೈಯಿಲ್ ನೀರ್ 

ಕೊಂಡ ಆಟ್ತ್ರಡಕ್ಳೆ ೈಕ್ಕುರಳೆನ್ ಇಡಂ ಎನ್ಸೈರಾಲ್ 

ನಂಡು ಸಾಡಂಂ ಮದುನಾರ್ ಪುನಲ್ ವಂದಿಟ್ ಕಾವಿರಿ 

ಅಂಡನಾರುಂ ಪೊಟ್ಲ” ಶೂಟನ್ನು ಅಬಹಾರ್ ತೆನ್ನರಂಗನೆೇ 

EN 
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(ವಂಡುಪಾಡಃಂ) ದುಂಬಿಗಳ ಹಾಡುತ್ತಿರೆಂವ (ವಂದಂವಾರ್) ಮಕರಂದವು 

ಸ್ರವಿಸುತ್ತಿರುವ (ಪುನಲ್ವಂದು ಇಟ್) ತೀರ್ಥವು ಬಂದು ಪ್ರವಹಿಸುವ 

(ಕಾವಿರಿ) ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದಲೂ, '(ಅಂಡಂ ನಾರುಂ ಪೊಲಸಿಲ್) ಆಕಾಶದ 

ವರೆಗೂ ಪರಿವಂಳಿಸುವ ತೋಪುಗಳಿಂದಲೂ '(ಶೊಟ್ನ್ನು ) ಸುತ್ತುವರಿಯ 

ಲ್ಪಟ್ಟು (ಅಟಹಂ ಆರ್) ಸೌಂದರ್ಯವು ತಂಗಿರುವ (ತೆನ್ಅರಂಗಂ) ಶ್ರೀರಂಗ 

ಕ್ಷೇತ್ರವು (ಪಂಡಂ) ಹಿಂದೊಂದಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಇವ್ಚೈಯಂ ಅಳಪ್ಪಾನ್) ಈ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆದು. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಶೆನ್ರು) ಹೋಗಿ 

(ವಾವಲಿ ಕೈಯಿಂಲ್) ಮಹಾಬಲಿಯ ಕೈಯ್ಯಿಂದ (ನೀರ್) ದಾನ ಜಲವನ್ನು 

(ಆಟ್ತಡಂ ಕೈಕೊಂಡ) ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾದ 
ಹಸ್ತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ (ಕಂರಳನ್) ವಾಮನಮೂರ್ತಿಯ (ಇಡೆಂಎನ್ಸರ್) 

ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ದೇಹಾದ್ಯುಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿಯೂ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂ 

ರಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಉಪಕಾರ ವಣಡಿದಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅವನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 

ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಂಹಾಬಲಿಯಿಂದ ಅಪಹೃತವಾಗಿದ್ದ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಯ ಯಕಾಗಶಾಲೆಗೆ 

ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನವನ್ನ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕ ಕೈಯ್ಯಿಂದ ದಾನಧಾರೆ 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀವಾವಂನನಿರಂವ ದೇಶ ಇದಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಂಧಂಪಾನದಿಂದ 

ಮತ್ತರಾದ ದಂಂಬಿಗಳು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಮಧುಪ್ರವಾಹವು ಬಂದು 

ಸೇರಂವ ಕಾವೇರಿಯಿಂದಲೂ ಅಂಡಾವಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಮಳದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸ 
ಬಲ್ಲ ತೋಪುಗಳಿಂದಲೂ ಸಂತ್ರಾವರಿಯಲ್ಪ್ಬಟ್ಟ ತೆನ್ನರಂಗವು ಲೋಕೈಕವೀರ 
ನಾದ ಆ ಸ್ವಾವಿಂಯ ವಾಸಸ್ಕಳವಾಗಿದೆ. 

ವಿಳ್ಸಿತ್ತ ನೆಮ್ಪೋರ್ ವಿರಲ್ ನಾಳೆರಕ್ಕನ್ ನೆಗರ್ ಪಾಟ್ಪಡ 
ವಳ್ಳಿತ್ತ ವಲ್ನಿಲ್ ತಡಕ್ಕೈಯನನುಕ್ತು ಇಡಂ ಎನ್ಸರಾಲ್ 
ತುಳ್ಳಿಕ್ಟೈಯಾನೈ ಮುರುಪ್ಪುಂ ಅಹಿಲುಂ 

ಕೊಣರ್ನ್ನುನ್ನಿ ಮುನ್ 
ತಿಳ್ಸಿ ಕ್ಕುಂ ಶೆಲ್ಪಪ್ಪು ನಲ್ ಕಾನಿರಿ ಶೂಟ್ ತೆನ್ನರಂಗನೋ 

॥೪॥ 
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(ತುಳ್ಳಿಕ್ಕಿ) ತುದಿಗೈಯನ್ನುಳ್ಳೆ (ಯಾನೈಮರುಪ್ಪುಂ) ಆನೆಗಳ ದಂತಗಳನ್ನೂ 

(ಅಹಿಲುಂ) ಅಹಿಲ್ಮರಗಳನ್ನೂ (ಕೊಣರ್ನ್ನು ಮುನ್ಉಂದಿ) ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು 

ಬಂದು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿ (ತಿಳ್ಳಿಕ್ಕುಂ) ಲೀಲಾರಸವನ್ನ ನುಭವಿಸುವ (ಶೆಲ್ವ ಂಪುನಲ್) 

ದಿವ್ಯವಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನುಳ್ಳ (ಕಾವಿರಿಶೂಟ್) ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯ 

ಲೃಟ್ಟ (ತೆನ್ಅರಂಗಂ) ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರವು (ವೆವಕ್ಪೋರ್) ಭಯಂಕರವಾದ 

ಯುದ್ಧವನ್ನು (ವಿಳ್ಳೆತ್ತ) ಬೆಳೆಯಿಸಿದ (ವಿರೆಲ್) ಬಲಿಷ್ಮೆ ನೂ (ವಾಳಿ್ ಅರಕ್ಕನ್) 

ಖಡ್ಗವನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳಿವನೂ ಆದ ರಾವಣನ (ನಗರ್) ನಗರ 

ವಾದ ಲಂಕೆಯಂ (ಪಾಟ್ಪಡ) ಹಾಳಂ ಬೀಳುವಂತೆ (ವಳ್ಳೆತ್ತ ವಲ್ವಿಲ್ 

ತಡಕ್ಕೈಯವನುಕ್ಕು) ಬಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಕೈಯಲ್ಲಿಉಳ್ಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ (ಇಡಂ ಎನ್ಸರ್) ನಿತ್ಯವಾಸಸ್ಕಳ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದ ಯಂದ್ಮ ವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ದರ್ಪಯಂಕ್ತನಾಗಿ ಅದರಿಂದ 
ದಾರಿತಪ್ಪಿ ನಡೆಯಂವವನಾಗಿದ್ದ ಸಾಯುಧನಾಗಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸನ ನಗರವು 

"ಶ್ಮಶಾನಸದೃಶವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಹಾ 

ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವನೂ ಆ ಧನಂಸ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಲು ತಕ್ಕುದಾದ 
ಶ್ರೀಹಸ್ತಗಳನ್ನೂ ಉಳ್ಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿರುಮಹನ್ ಶಯಿನಿಸಿರುವ ದೇಶ ಇದಂ. 

"ಸಹಪತ್ನಾ , ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಮಂಪಾಗವಂತ್,' ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ 

ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನು ರಾಮನಾಗಿ ಹೇಳುವುದು 

ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ “ಶೆರುವಿಲೇ ಅರಕ್ಕರ್ ಕೋನೈಚ್ಚೆತ್ತ ನಮ್ ಶೇವಕನಾರ್ 
ಮರುವಿಯ ಪೆರಿಯ ಕೋಯಿಲ್'-ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿದೆ. 

ಕಾವೇರಿ ಆನೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನೂ ಅಹಿಲನ್ನೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂಡುಬಂದು "ತೆಗೆದು 

ಕೊಳ್ಳುವರುಂಟೋ' ಎಂದು ಕೊಡುವರಂತೆ ತಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು 

ತಾನೇ ನಲಿಯಂವುದಂತೆ ! ಒಂದು ಅಂಬಿನಿಂದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು 

ಶಕ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿ ಶರಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಆ 

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿರಂಮಹನ್ ಆಟವಾಡಿದಂತೆ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ಈ 
ಕಾವೇರಿಯೂ .ಆಡುವುದಂತೆ ! 



೨೦೬ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳೆ 

ವಂಬು ಉಲಾವಾ್ ಕೂಂದಲ್ ನುಂಡೋದರಿ 

ಕಾದಲನ್ ನಾನ್ಪುಹ 

ಅಂಬು ತನ್ನಾಲ್ ಮುನಿಂದ ಅಟಹನಿಡಂ ಎನ್ಸರಾಲ್ 

ಉಂಬರ್ಕೋನುಂ ಉಲಹೇಟಿಂ ವಂದು 
ಈಂಡಿ ವಣಂಗುಂ ನೆಲ್ 

ಕೆಮ್ ಪೊನ್ ಆರುಂ ಮೆದಿಳ್ ಶೂಟ್ನ್ನು 

ಅಟಹಾರ್ ತೆನ್ನರಂಗನೇ ॥೫॥ 

(ಉಂಬರ್ಕೋನಂಂ) ದೇವನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೂ (ಉಲಹಂ 

ಏಟಿಂಂ) ಸಪ್ತಲೋಕಗಳೂ (ವಂದಂ) ಸಮೀಪಿಸಿ (ಈಂಡಿ) ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ 

(ವಣಂಗುಂ) ನವಿಂಸಲ್ಪಡುವಂಥದೂ (ನಲ್ಶೆಮ್ಪೊನ್ ಆರುಂ ಮದಿಳ್ 

ಶೂಟನ್ನು) ಒಳ್ಳೆ ಕೈಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಚಿನ್ನದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಪ್ರಾಕಾರ 

ಗಳಿಂದ ಸಂತ್ತವರಿಯಲ್ಪಟ್ಬ (ಅಟಹಂಆರ್) ಸೌಂದರ್ಯವು ನೆಲಸಿರುವ 

(ತೆನ್ ಅರಂಗಂ) ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರೆವು (ವಂಬಂ ಉಲಾಯ್ಕೂಂದಲ್) ಪರಿಮಳ 

ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ತಲೆಗೂದಲನ್ನುಳ್ಳೆ (ಮಂಡೋದರಿಕಾದಲನ್) ವಂಡೋದರಿಯ 
ಪತಿಯಾದ ರಾವಣನಂ (ವಾನ್ಪುಹ) .ವೀರಸ್ವರ್ಗವನ್ನ್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ 

(ಅಂಬುತನ್ನಾಲ್) ಬಾಣಗಳಿಂದ (ಮುನಿಂದ) ಕನಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಂತಹ 

(ಅಟಹನ್) ವೀರಶ್ರೀಯನ್ನುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ (ಇಡಂಏಎನ್ಸರ್) ವಾಸ 

ಸ್ಥಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ರಾವಣನೊಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವಣಡಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಅವನನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿ ವೀರಶ್ರೀಯಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀರಾವಂನಂ ಇರಂತ್ರಿ 

ರಂವ ದೇಶ ಇದಂ ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ 

ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೂ ಅವನು ಸೃಜಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವರೂ ಹಿಂಡುಹಿಂಡಾಗಿ 
ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಒಳಗೆ ಮಲಗಿರುವ 

ಅನರ್ಫವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತೂ 

ವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ದರ್ಶನೀಯಂವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಇದರ. 



ಉಂದಿಮೇಲ್ ೨೦೭ 

ಕಲೈ ಉಡುತ್ತ ಅಹರ್ಲ ಅರ್ಲಕುರ್ಲ ನನ್ 

ಸೇರ್ಯಮಂಹಳ್ ತಾಯೆನೆ 

ಮುಲೈಕೊಡುತ್ತಾಳ” ಉಯಿರುಂಡವನ್ 

ಮಾರ ಇಡಂ ಎನ್ಸೈರಾಲ” 

ಕುಲೈ ಎಡುತ್ತ ಕದಲಿ ಪೊಟ್ ಊಡಂಂ ನಂದುಂಡಿ ಮುರ್ಗ 

ಅಲೈ ಎಡುಕ್ಕುಂ ಪುನಲ೯ಕಾನವಿರಿ 

ಶೂ ತೆನ್ನರಂಗನೇ ॥೬॥ 

(ಕುಲೈಎಡುತ್ತ) ಗೊನೆಗಳು ಮೇಲಿರುವಂತಹ (ಕದಲಿಪೊಟ್ಲ್ ಊಡುಂ) 

ಬಾಳೆಯ ತೋಪುಗಳಿನೊಳಗೆ (ವಂದು) ಹೊಕ್ಕು ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೇರೊಡನೆ 

ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಂ (ಮುನ್ಉಂದಿ) ಮಂಂದೆತಳ್ಳಿ (ಅಲೈಎಡುಕ್ಕುಂ) 

ಅಲೆಗಳನ್ನೇಳಿಸಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವ (ಪುನಲ್) ತೀರ್ಥವನ್ನುಳ್ಳ (ಕಾವಿರಿ 

ಶೂಟ್) ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ತೆನ್ ಅರಂಗಮ್) ಶ್ರೀರಂಗ 

ಕ್ಷೇತ್ರವು (ಕಲೈೇಉಡುತ್ತ) ಪಟ್ಟೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ (ಅಹಲ್ ಅಲ್ 

ಕುಲ್) ವಿಶಾಲವಾದ ನಿತಂಬವನ್ನುಳ್ಳ (ತಾಯ್ ಎನ) ತಾಯಿಯಾದ 

ಯಶೋದೆಯೇ ಇವಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿ ಬಂದಂ (ಮಲ್ಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳ್) 

ಸ್ವನ್ಯಪಾನಮಾಡಿಸಿದ (ವನ್ಪೇಯ್ಮಹಳ್) ಬಲಿಷ್ಕಳಾದ ಪೂತನಿ ಎಂಬ 

ರಾಕ್ಷಸಿಯ (ಉಯಿರ್ ಉಂಡವನ್) ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಉಂಡ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪರವರಾತ್ಮನು (ವಾಲ್ಇಡಂಎನ್ಸರ್) ಬಾಳುವ ದಿವ್ಯದೇಶ.ಎಂದಂ 
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಪೂತನಿ ಯಶೋದೆಯ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕ್ಕೊಂಡರಿ 

ಅವಳಂತೆಯೇ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಉಡುಗೆಯ ಸೊಗಸನ್ನೂ ಹೊಂದಿ 
ಬಂದಳು. ಅವಳಿಗಿಂತ ಈ ಪೂತನಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ದಂ ಒಂದಂಂಟಂ, 

: ಅದಾದರೂ ಅವಳ ಬಲ ಹಾಗೂ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೊಲೆಯೂಡಿ 

ಸದೆ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಧಾರಣ ವಣಡುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಬಂದಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣನೂ 

ಅವಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರದೆ ಧಾರೆಣಮಾಡಲಾರದಾದನಂತೆ ! ಆಂಥ ವಿರೋಧಿ 

ಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಒಲಿದು ಬಂದಂನಿಂತ ದೇಶ ಇದು. 



ವಿಂ೮ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

ತನ್ನನ್ನು ಆಶೆಪಟ್ಟವರಂಗಳೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಲು ಅವನು ಬಂದಂ ನೆಲಸಿರಂವ 

ದೇಶ ಇದಂ. 

ಕೃಷ್ಣನು ಇಂದ್ರನ ಉದ್ಯಾನದಿಂದ ಪಾರಿಜಾತವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು 
ಬುದ ಹಾಗೆ ಗೊನೆಬಿಟ್ಟ ಬಾಳೆವಂರಗಳ ತೋಪಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬುಡಸಹಿತ 

ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನುಳ್ಳ 

ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಸಂತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯದೇಶ ಇದಂ. 

ಕೆಂಜನ್ನೆಂಜುಂ ಕಡುಮಲ್ಲರುಂ ಕಕಟಿಮುಂ ಕಾಲಿನಾಲ್ 
ತೆಂಂಜನೆನ್ರ ಶುಡರಾಟ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಇಡಂ ಎನ್ಸೈರಾಲ್ 

ಮಂಜು ಶೇರ್ಮಾಳಿಹೈ ನೀಡಹಿಲ್ಪುಹ್ಟೆಯೆಂ 

ಮಾನುಕೈಯೋರ್ 
ಶೆಂಶೊಲ್ ನೇಳ್ವಿಪ್ಪು ಹೈಯೆುಂ 

ಕಮಯಿಂ ತೆನ್ನೆರಂಗಮೇ ॥೭॥ 

(ಮಂಜುಶೇರ್) ವೇಘಮಂಡಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ (ವಣಳಿಹೈ) ವಣಳಿಗೆ 
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ (ನೀಡಂ ಅಹಿಲ್ ಪುಹೈಯಂಂ) ದಟ್ಟವಾದ ಅಹಿಲ್ 

ಮರದ ಹೊಗೆಯೂ (ವರಾಮರೈಯೋರ್) ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 

ಗಳು (ಶೆಮ್ಶೊಲ್ವೇಳ್ವಿ) ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸುವ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಉಂಟಾದ (ಪುಹೈಯಂಂ) ಹೋಮಧೂಮವೂ ಸೇರಿ (ಕಮಲಂ ತೆನ್ಅರಂಗಂ) 

. ಪರಿಮಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರವು (ಕಂಜನ್ನೆಂಜುಂ) ಕಂಸನ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ 

(ಕಡುಮಲ್ಲರಂಂ) ಬಲಿಷ್ಕರಾದ ಮಂಲ್ಲರುಗಳನ್ನೂ (ಶಕಟವಂಂ) ಶಕಟಾ 

ಸುರನನ್ನೂ (ತುಂಜ) ನಾಶವಾಗುವಂತೆ (ಕಾಲಿನಾಲ್ವೆನ್ರ) ಶ್ರೀಪಾದದಿಂದ 

ಜಯಿಸಿದವನಾದ (ಶುಡರ್ ಆಲೌಯಕಾನ್) ಜಾಜ್ವಲ್ಯವಕಾನವಾದ ಸುದರ್ಶನ 

ಚಕ್ರವನ್ನಿ ಧರಿಸಿರುವ ಪರವಕಾತ್ಮನು (ವಾಟ್ ಇಡಂ ಎನ್ಸರ್) ನಿತ್ಯವಾಸ 

ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಅತಿಕ್ರೂರವಾದ ವಂನಸ್ಸುಳ್ಳ ಕಂಸನನ್ನೂ, ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು 

ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಕ್ರೂರರಂಗಳಾದ ಮಲ್ಲರನ್ನೂ, ಕ್ರೌರ್ಯವು 

ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಶಕಟನನ್ನೂ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದದಿಂದ 



ಉಂದಿಮೇೋಲ್ ೨೦೯ 

ನಾಶಪಡಿಸಿ "ತಿರುಕ್ಕಾಲಾಂಡಪೆರಂವಕಾನ್' ಎಂದಂಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. 

ಮೇಘಪದದವರೆಗೂ ಹೋದ ಮಾಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅಹಿಲ್ ಮರದ ಧೂಪ 

ದಿಂದಲೂ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪ್ರರಂ ನಡೆಸುವ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಹೋಮ ಧೂಮ 

ದಿಂದಲೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಲ್ಲಾ ತಂಂಬಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಮಳಿಸುತ್ತಿರಂವುದಂತೆ. 

ಅಂಥ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ನಿತ್ಯವಾಸಸ್ಥಳೆ. 

ಏನಂನಿೀನಾಮೈಯೊಡು ಅರಿಯೆ ಶಿರುಕುರಳುವಮಾಯ 

ತಾನು ಮಾಯೆ ತರಣಿತ್ತಲೈನನ್ಇಡಂ ಎನ್ಟೆರಾಲ್ 

ವಾನುಂಮಣ್ಣುಂ ನಿರೈಯ ಪುಹುಂದು ಈಂಡಿನಣಂಗುಂ ನಲ್ಲ 

ಶೇನುಂಸಾಲುಂ ಕಲಂದನ್ನವರ್ಶೇರ್ ಶೆನ್ನರಂಗಮೇ ॥೮॥ 

(ವಾನಂಂ) ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರಂವವರೂ (ವಂಣ್ಣಂ)ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರೂ 

(ನಿರೈಯ ಪುಹಂಂದಂ) ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿ (ಈಂಡಿ) ಒಂದಾಗಿ 

(ವಣಂಗುಂ) ಸೇವಿಸುವಂಥದೂ (ನಲ್ತೇನಂಂ ಪಾಲಂಂ) ವಂಧುರವಾದ 

ಜೇನೂ ಹಾಲೂ (ಕಲಂದನ್ನವರ್) ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಕರಸರಾಗಿರುವ 

ಭಕ್ತರುಗಳು (ಶೇರ್) ಸೇರಿರ ತಕ್ಕದೂ ಆದ (ತೆನ್ ಅರಂಗಂ) ಶ್ರೀರಂಗವು 

(ಏನಂ ಮೀನ್ ಆಮೈಯೊಡು ಅರಿಯಂಂ ಶಿರಂಕಂರಳುಂ ಆಯ್) ವರಾಹ, 

ಮತ್ತ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮಂನನಾಗಿಯೂ ಅವತರಿಸಿದವನೂ (ತಾನಂಂ 

ಆಯ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾವಂನಾಗಿಯೂ ಅವತರಿಸಿದವನಾದ (ತರಣಿ ತಲೈವನ್) 

. ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರನ (ಇಡ್ಕೂ ಎನ್ಸರ್) ನಿತ್ಯವಾಸಸ್ಮಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, 

ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಕನಾದವನು ಆ ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳ 

ನಂತರಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸನ್ನಿಹಿತ 

ನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಪ್ರಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ದರಿಸಂ 

ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀವರಾಹನಾಗಿ, ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನಿದ್ದರಿಸಲಂ 

ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿಯಾಾಗಿ, ಮಂದರಪರ್ವತ ಮುಳುಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂರ್ಮ 

ರೂಪಿಯಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೂಪಧರಿಸಿ ಒದಗಿದುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದರೊಡ 

ನೊಂದು ಸೇರಿದ ಎರಡು ರೂಪಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹನಾಗಿ, 

ಅಂಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬೆಳೆಯಣವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ವಾಮನ ರೂಪಿಯರಾಗಿ: 
14 ; 
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ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನಂ ಆಸರ್ವೇಶ್ವರ, ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೂ 
ಸಂಸಾರಿಗಳೂ ಸವಂರಸವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸುವರು ಈ ದಿವ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. 

`ಶೇಯೆನ್ ಎನ್ರುಂ ನಿಂಹೆ ಹೆರಿಯೆನ್ ನುಣ್ 

ನೇರ್ಮೈೈಖಂನ" ಆಯ್ಕೆ ಇರಾ 

ನಾಯ್ಯೈಯಾರುಂ ಅರಿಯಾನಹೈಯಾನ್ ಇಡಂ ಎನ್ಸೈರಾಲ್ 

ನೇಯಿನ” ಮುತ್ತುಂ ನುಣಿಯೆಂಂ ಕೊಣರ್ನ್ನು 

 ಆರ್ಪುನೆಲ" ಕಾವಿರಿ 
ಆಯೆ ಪೊನ್ ಮಾಮದಿಳ” ಶೂರ್ಜನ್ನು 

ಅಜಿಹಾರ” ಕೆನ್ನೆರೆಂಗನೊೋ ॥೯॥ 

(ವೇಯಿನ್ ಮುತ್ತುಂ) ಬಿದಿರಂಗಳಿಂದ ಉದುರಿದ ವಂತ್ತುಗಳನ್ನೂ, 

(ಮೇಣಿಯಂಂ) ರತ್ನಗಳನ್ನೂ (ಕೊಣರ್ನ್ಹು ) ತಳ್ಳಿಕೊಂಡಂ ಬಂದು (ಆರ್) 

ತುಂಬಿರುವ ಪುನಲ್ಕಾವಿರಿ) ತೀರ್ಥವನ್ನುಳ್ಳೆ ಳ್ಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾವೇರಿಯಿಂದಲೂ 

(ಪೊನ್ವಕಾಮದಿಳ್) ಸುಂದರವಾದ ಉನ್ನ ತಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಂದಲೂ (ಶೂಟ್ನಶ್ನಿ) 

ಸಂತ್ರುವರಿಯಲ್ಲ ಟಿ (ಅಟಹಂಆರ್) ' "ಸೌಂದರ್ಯವು ನೆಲಸಿರುವ (ತನ್ 

ಅರಂಗಂ) ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರವು (ಎನ್ರುಂಶೇಯಂನ್) ಎಂದೆಂದೂ ಎಟುಕದೆ 

ಇರಂವವನೂ SR ವಂಹಾಪುರಂಷನಾದವನೂ, (ನುಣ್ನೇರ್ 

ಮೈಯಸ್) ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ವನೂ 

(ಆಯ) ಆಗಿರುವನೆಂದಂ ಹೇಳಬಹುದಾದ (ಇಮಾಯ್ಕೆ) ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು 

(ಆರುಂ ಅರಿಯಣವಹೆ ಕೈಯಕಾನ್) ಯಕಾರೂ ಆರಿಯುವುದಕ್ಕಾ ಗದಂತೆ ಇರುವವ 

ನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ (ಇಡಂಎನ್ಸರ್) ನಿತ್ಯವಾಸ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಸಂದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿ ತಿಯಂಳ್ಳವನೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ವಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಧಾರಣ 
ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆಸರ್ವೇಶ್ಚರ. ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾ ್ಲಾನ 

ಶಕ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೃವರೂ. ಸಹ ಅವನ” ಈ ಆಶ್ಮ ರ್ಯಶಕ್ತ ಕ್ರಯೋಗವನ್ನು 

ಅರಿಯಲಾರದವರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಅಂಥ ಪರವಕಾತ ನು ಇರಂತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಈ 
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ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿದಿರುಗಳಿಂದ 
ಉದುರುವ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಣಿಗಳನ್ನೂ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದು 

ದಡದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಸಂತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ಸರುವ 

ದೇಶ ಇದಂ. ಒಳಗೆ ಶಯಿನಿಸಿರುವ ಅನರ್ಫ್ಥವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲು 

ತಕ್ಕ ಸ್ಪೃಹಣೀಯವಾದ ಆ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ ದರ್ಶನೀಯವಾದ 
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, 

ಅಲ್ಲಿಮಾದರ್ ಅಮರುಂ ತಿರುಮಾರ್ವನ್ ಅರಂಗತ್ತೈ 

ಕಲ್ಲಿನ ಮನ್ನು ಮದಿಳ* ಮಂಗೈಯೆರ್ಕೋನ್ 

ಕಲಿಕನ್ರಿ ಶೊಲ್ 

ನಲ್ಲಿಶೈ ಮಾಲೈಹಳ್ ನಾಲಿರಂಡುಂ ಇರೆಂಡುಂ ಉಡನ್ 

ವಲ್ಲನರ್ ತಾವತ್ ಉಲಹಾಂಡು ಹಿನ್ ವಾನುಲಹಾಳ್ವರೇ 

Hoorn 

(ಅಲ್ಲಿಮಾದರ್ ಅವಂರುಂ) ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀದೇವಿಯಂ ಹೊಂದಿ 

ಕೊಂಡು ತಂಗಿರುತ್ತಿರುವ (ತಿರುಮಾರ್ವನ್ ಅರಂಗತ್ತೈ) ಶ್ರೀಮದ್ಯುಕ್ತವಾದ 

ವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಳವನ್ನುಳ್ಳೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು (ಕಲ್ಲಿನ 

ಮಂನ್ನುಮದಿಳ್) ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ದೃಢವಾದ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನುಳ್ಳೆ A 

(ವಂಂಗೆ ಡೈಯರ್ ಕೋನ್) ತಿರಂಮಂಗ್ಗೆ ಓನಗರಿಯಲ್ಲಿರಂವವರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ 

(ಕಲಿಕನ್ರಿ ಶೊಲ್) ಆಳ್ವಾರ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ (ನಲ್ಇಶೈವಕಾಲೈಹಳ್) 

ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನುಡಿವಾಲೆಯಾದ (ನಾಲಿರುಂಡುಂ ಇರುಂಡುಂ) 

ಈ ಹತ್ತುಪಾಶುರಗಳನ್ನೂ (ಉಡನ್ ವಲ್ಲವರ್ತಾಮ್) ಅರ್ಥಯುಕ್ತವಾಗಿ 

ಅನಂಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರು (ಉಲಹುಆಂಡು) ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ' 

(ಪನ್ವಾನ್ ಉಲಹಂ ಆಳ್ವರ್) ಈ ದೇಹವು ಹೋದಮೇಲೆ ಪರಮ 

ಪದಾನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಪುಪ್ಪವಾಸಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ನೆಲಸಿರುವ ದಿವ್ಯವಕ್ಷಃಸ್ಥಳೆವನಂಳೈ 
ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಕವೀಶ್ವರರಾದ ತಿರಂಮಂಗೈ 

ಆಳ್ವಾರ್ ಹಾಡಿದ ಪ್ರಬಂಧ ಇದು, "ಈ ವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ 
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ಕುಸಂಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದಾಗುವುದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ?' 

ಎಂದು ಹೆದರುವಂತಹ ವಕ್ಷಃಸ್ಕಲವನ್ನುಳ್ಳೆ ವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾವಿಂ, 'ಅಹಲಹಿಲ್ಲೇನ್' 
ಎಂದರ ತಾನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಂ? ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಆದರಿಸಿ 

ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಅನಂಭವಿಸಬಲ್ಲವರು ಈ ಶ್ರೀರಂಗ 

ದಲ್ಲಿದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಿತರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭಗವತ್ಸರರ 

ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ದೇಹ ಹೋದಮೇಲೆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಆ 

ಪರಮಾತ್ಮನ. ನಿತ್ಕಾನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

le 

ಐದನೆಯಪತ್ತು--ಐದನೆಯ ತಿರುಮೊಳಿ 

"ವೆರುವಾದಾಳ್? 

ಪ್ರವೇಶ 

. ಶ್ರೀರಂಗದ ಭೋಗ್ಯತಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ವಾರು ಹೋಗಿ ಪರಮಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು 

ಪಡೆಯಲು ತ್ವರೆಪಟ್ಟರು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಂ. ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಿಸಂವವನೋ 

ಸನ್ನಿಹಿತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. 

ಆದರೂ ಅಭಿಮತವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಲಭಿಸದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾದ 

ತೀವ್ರವಾದ ಅವಸಾದದಿಂದಲೂ, ಭಗವದ್ಧಿರಹವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ 

ಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದಂದರಿಂದಲೂ, ಭೆಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಂವ ನಾಯಕಿಯ 

ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರು ಆಳ್ವಾರ್ರವರಂ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ 

ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಳಾಗದೆ ಹೋಗಿ ಆ 

ನಾಯಕಿಯ ತಾಯಿಯ ದೆಶೆಯನ್ನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದರು. "ಇವಳ ಈ 
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇರಲಾರೆ; ಅವನನ್ನು ಇವಳೊಡನೆ ಕೂಡಿಸಂವ 

ದಾರಿಯನ್ನೂ ಕಾಣೆ; ಇವಳು ನೋಯದಂತೆ ವಣಡುವ ಬಗೆಯನ್ನೂ ಕಾಣೆ ; 
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ನಾನೇನಂ ವಕಾಡಬಲ್ಲೆ !' ಎಂದಂ ನೋಯಂವ ತಾಯಿಯ ವಕಾತುಗಳಾಗಿವೆ 

ಈ ಪಾಶುರೆಗಳು. 

ನೆರುನಾದಾಳ್ ನಾಯ್ ನೆರುನಿ 

ನೇಂಗಡನೇ ನೇಂಗಡಮೇ ಎನ್ನಿನ್ರಾಳ್ಆಲ್ 

ಮರುನಾಳಾಲ್ ಎನ್ ಕುಡಂಗಾಲ್, ವಾಳ್ನೆಡುಂಗಣ್ 

ತುಯಿಲ್ ಮೆರಂದಾಳ್, ವಂಡು ಆರ್ ಕೊಂಡಲ್ 

ಉರುನಾಳೆನ್ ವಾನನರ್ತನಾ್ ಉಯಿರ್ಆಳಿನ್ 
ಒರುತಿಕೈನೀರ್ ಪೌನ್ಯಂಕೊಂಡ 

ತಿರುವಾಳೆನ್ ಎನ್ಮಗಳ್ಳಿ ಶೆಯಾಡನೆಕಳ್ 

ಎಂಗನಂ ನಾನ್ ಶಿಂದಿಕ್ಕೇನೇ non 

(ನನ್ನ ಕುವರಿಯಂ) (ವೆರುವಾದಾಳ್) ಅಂಜದವಳಾಗಿ (ವಾಯರ್ವೆರುವಿ) 

ಬಾಯಿಂದ ಕನವರಿಸುವವಳಾಗಿ (ವೇಂಗಡಮೇ ವೇಂಗಡಮೇ ಎನ್ನಿನ್ರಾಳ್) 

ವೇಂಗಡವೇ, ವೇಂಗಡವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. (ಎನ್ಕುಡಂಗಾಲ್ವಂರು 

ವಾಲ್) ನನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ವಾಳ್ನೆಡುಕಣ್) ಕತ್ತಿಯನನ್ನಿ 
ಹೋಲುವ ನೀಳವಾದ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ (ತಂಯಿಲ್ಮರಂದಾಳ್) ನಿದ್ರೆಮಾಡಂವುದನ್ನು 

ಮರೆತಳು. (ವಂಡಂ) ದುಂಬಿಯಂತೆಯೂ (ಆರ್ ಕೊಂಡಲ್) ನೀರುಂಡ ಮೇಘ 

ದಂತೆಯೂ (ಉರಂ ಆಳೆನ್) ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನೂ, 

(ವಾನವರ್ ತಮ್ ಉಯಿರ್ ಆಳನ್) ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಗಿರುವವನೂ, 

(ಒಲಿ ತಿರೈ ನೀರ್) ಘೋಷಿಸುವ ಅಲೆಗಳ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ (ಪೌವಂ 

ಕೊಂಡ) ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದ (ತಿರು ಆಳನ್) ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು 

ಆಳುವವನೂ ಆದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಂ (ಎನ್ವಂಹಳ್ಳೆ) ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ 

(ಶೆಯರ್ದನಹಳ್) ವಠಾಡಿದುದನ್ನು (ನಾನ್ ಎಂಗನಂ ಶಿಂದಿಕ್ಕೆ €ನ್) ನಾನಂ 

ನೆನೆಯಂವುದಕಾ ದರೂ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದೋ ? 

“ವಿಧೇರಿಕ್ಷಾಕುಲಬ್ಮಾಯ ವಿಭೀಷಣಕೃತೇ ಪುನಃ 1 ದತ್ತಾಯ' 

ಎಂದಂ ತಾನೇ ಹೇಳಿರುವುದು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಆಗವಂನವನ್ನಿ,  ಹೀಗಿರಲಂ 
ಇಲ್ಲಿ "ವೇಂಕಟಾದ್ರಿ'ಯಂನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದೇಕೆ ? ತಿರುಪ್ಪಾಣಾಳ್ವಾರವರರ 
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“ಅಮಲನಾದಿ ಪಿರಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಪರಮಪದವನ್ನೂ ಶಿರಂಮಲೆಯನ್ನೂ ತಿರುವ 

ರಂಗವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದನಂತರ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದವನನ್ನೂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಮನನ್ನೂ 

ಅನುಭವಿಸಿ ತಿರುವೇಂಗಡವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನವಣಡಿ, ನರಸಿಂಹ ರೂಪಿಯನ್ನೂ, 

ಆಲದೆಲೆಯಮೇಲೆ ಶಯನಿಸಿದವನನ್ನೂ, "ವೆಣ್ಣೈ ಉಂಡವಾಯನ್' ಆದ 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ "ಇನ್ನವಂಂದನೈ ಕಂಡಕಣ್ಣಳ್ ಮತ್ತೊನ್ರಿನೈ 

ಕಾಣಾವೇ' ಎಂದು ಅತಿಮಾತ್ರವಾದ ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ 
ತೋರಿದರಷ್ಟೇ? ತಿರುಮಂಗೈಆಳ್ವಾರ ಅವರೂ ಸಹ ಆ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ 
ಗಳನ್ನೂ. ರಂಗನಾಥನೆಂದಂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಅಂದು ಶ್ರೀರಂಗ 

ನಾಥ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊಕ್ಕು ಶಯಿನಿಸಿದನಂ ಇಲ್ಲಿ, ಭಟ್ಟರವರೆಂ 

"ತಿರಂವಾಶರ್ಕಳಾಲೆ ಪುಹಂಂದತಾಹ ಅನಂಭವಂ ಉಂಡಾಯಿತ್ತು' ' ಎಂದರ 

ಹೇಳಿದರಂತೆ ಅಮಲನಾದಿ ಫಿರಾನ್ ಪ್ರಬಂಧದ ಅನುಭವದ ಬಗೆಗೆ. 

ಈ ನನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನಿಂದ ವಂರೆಸಬಹಂದಾದಂದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆಸಿದಳು. 

ಈಗ ಇದನ್ನು ಮರೆಸಲಾಗದವಳಾದಳು. ಪರತ್ವವನ್ನೂ ವ್ಯೂಹವನ್ನೂ 
ವಿಭವವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾವಿಂ ಒಲಿದಂ ನಿಂತಿರಂವ ದಿವ್ಯದೇಶಗಳನ್ನು 

ಕುರಿತು ಕನವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ವಕಾತಂ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆಯಂತೆ, 

"ಸೀತೇತಿ ಮಧುರಾಂ ವಾಣೀಂ' ಎಂದಂತೆ ಅವನಂ ಕನವರಿಸಬೇಕಾಗಿರಂವಾಗ 
ಹಾಗೆ ಇವಳು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವಂತಾಯಿಂತಂ. "ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅವಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸವಣಧಾನ ಮಾಡಬಹಂದಲ್ಲಾ'--ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ 
ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ-"ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ!| ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಯೂ 

ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಲಾರದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು. ನನ್ನ ಮಡಿಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 
ಬೇರೆ ಅರಿಯದೆ ಇದ್ದವಳು ಈಗ ನನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದಾಗಿದ್ದಾಳೆ',-- 
ಎಂದು. ಹೋಗಲಿ. ಹಾಸುಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವಳೋ ? 
ದೊಡ್ಡ ಊರಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇವಳ ವಿಶಾಲ 
ವಾದ ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡಂ ಹೊರಟಂ ಹೋಗಿದೆ, ' 

"ಸರ್ವರಸನು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಂನಲ್ನಿ ನಿತ್ಯವಬುಕ್ತರೆಂಬ 
ಭೃಂಗಗಳಂ ಮಂತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನಂಭವಿಸುವರು, ಅರ್ಧಕ್ಷಣವೂ ಅವರು 

ಅವನನ್ನು ಅನಂಭವಿಸದೆ ಇರಲಾರರು. ಸಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಹಿತೆಯಕಾಗಿದ 
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ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಥನವಣಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, 

ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ವಣಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. 
ಇವನು ಇವಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೂ ಮಾಡಿದ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಾನಂ 

ನೆನೆಯುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಆಗುವುದೋ? 

' ಕಲೈ ಆಳಾ ಅಹಲ್ ಅಲ್ಕುಲ್ಕನೆನಳ್ಳಿಯೆಂ ಕೈ ಆಳಾ 
ಎನ್ ಶೆಯ್ಹೇನ್ ನಾನ್ 

ನಿಲೈ ಆಳಾ ಅಡಿಯೇನೈ ನೇಂಡುದಿಯೋ ನೆಂಡಾಯೋ 

ಎನ್ನುಂ ನೆಯ್ಯೆಂ 

ಮಲೈಯಾಳನ್ ನಾನನರ್ತಮ್ ಶಲೈ ಆಳನ್ 

ಮರಾಮರಂ ಏಟ್ ಎಯಡ ನೆನ್ಸಿ 

ಶಿಳೈಯಾಳೆನ್ ಏನ್ಮಹಳ್ಳಿ ಶೆರ್ಯದನೆಹಳ* 
ನಿಂಗನೆಂ ನಾನ್ ಶಿಂದಿಕ್ಕೇನೇ ॥೨॥ 

(ಅಹಲ್ ಅಲ್ಕುಲ್) ವಿಶಾಲವಾದ ನಿತಂಬವು (ಕಲೈ ಆಳಾ) ವಸ್ತ್ರವನ್ನು 

ಧರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. (ಕ ) ಕ ೈಗಳಾದರೋ (ಕನಂ ವಳ್ಳೆಯಂ0 ಆಳಾ) ಚಿನ್ನದ 

ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆಳುವುದಿಲ್ಲ. (ನಾನ್ ಎನ್ಶೆಯ್ಹೇನ್) ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನರಿ 

ಏನನ್ನು ವಕಾಡಬಲ್ಲೆ ? (ಅಡಿಯೇನೈ) “ದಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು (ವಿಲೈ 

ಆಳ್ ಆ ವೇಂಡುದಿಯೋ) ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಣರುವುದಕ್ಕರ್ಹವಾದ ಕೆಲಸ 

ದವಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ವಾಡುವಿಯೋ? (ವೇಂಡಾಯೋ) 

ಮಾಡುವಿದಿಲ್ಲವೋ ?” (ಎನ್ನುಂ) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. . (ಮೆಯ್ಯಂ ಮಲೈ 

ಆಳನ್) ತಿರುಮೆಯ್ಯವೆಂಬ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೂ, 

(ವಾನವರ್ತಮ್ ತಲೈಯಾಳನ”) ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಕನಾಗಿರುವವನೂ 

(ಏಟ್ಮರಾಮರಂ ಎಯ್ದ) ಸಪ್ತಸಾಲವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ (ವೆನ್ರಿ) 
ಜಯವನ್ನುಳ್ಳೆ (ಶಿಲೈ ಆಳನ್) ಬಾಣವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೂ ಆದ ಪರವಕಾತ್ಮನು 
(ಎನ್ವಂಹಳ್ಳೆ ಶೆಯ್ದನಹಳ್ ಎಂಗನಂ ನಾನ್ ಶಿಂದಿಕ್ಕೇನ್) ನನ್ನ ಕುವರಿ 

ಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ನೆನೆಯಂವುದಕ್ಕಾದರೂ 

ಆಗುವುದೋ ? | 
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ಮೊದಲು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದ ನಿತಂಬ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ವಿರಹಕೃಶವಾದ 

ಕಾರಣ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಬಳೆಗಳೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಂಗುವು 
ದಿಲ್ಲಿ; ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. "ಕನವಳ್ಳೈ ಅಹಂವಮಂಮಕೃತಿಹಳ್' ಎಂಬಂತೆ 

ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆಯ ಆಕಾರದಿಂದ "ದಾಸೋಹಂ' ಎನ್ನುವಂತೆ 

ಉಪಾದೇಯಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ಕೈಂಕರ್ಯವಕಾಡಲು ಅರ್ಹವಾದ ಉಪಾ 

ಯಣಧ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತಗಳೇ ಎಂಬ ಸ್ವಾಪದೇಶವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ 

ವಾಗಿದೆ. "ನಾನಿವಳ ಬಗೆಗೆ ಏನು ವಣಡಬಲ್ಲೆ?' ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. 

ವಸ್ತ್ರವೂ ಬಳೆಯ ತಂಗುವಂತೆ ವಾಡುವೆನೋ? ಇವಳು ಅವನಿಗಾಗಿ 

ಹಂಬಲಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವೆನೋ ?" ಅವನು ಇವಳನ್ನು ದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನೋ ? *ವಿಲೈಯಾಳಾ' ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು 

ಬಗೆಯ ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. "ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದನ್ನಾಗಿ ವಕಾಡಂವುದ 

ಕ್ಯಾಗದ ಅನನ್ಮೂರ್ಹಳಾದ ನನ್ನನ್ನು' ಎಂದಂ ಒಂದು ಅರ್ಥ. "ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಿ 

ನಿನಗೆ ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯಾರ್ಹೆಯಾದ ಇಷ್ಟವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹಳಾದ ನನ್ನನ್ನು' 
ಎಂದಂ ಮತ್ತೊಂದಂ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಜೀವಿಸುವಂತಾಗಲು ನನ್ನನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಂವಿಯೋ 7 ಇಲ್ಲವೋ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಿರಲಾರೆ. 

"ನ ಚಾಸ್ಯ ವಣತಾ ನ ಪಿತಾ ನ ಚಾನ್ಯಃ ಸ್ನೇಹಾದ್ವಿಶಿಷ್ಟೋಸ್ತಿ ಮಯಸ 
ಮೋವಾ | ತಾವಧ್ಯಹಂದೂತ ಜಿಜೀವಿಷೇಯಂ ಯಾವತ್ವ ವೃತ್ತಿಂ ಶೃಣುವಮಾಂ 

ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ॥ ಎಂದಂ ಸೀತಾ ದೇವಿಯು ಹೇಳಿದಳಷ್ಟೇ? "ಅಹಂ ಶಿಷ್ಕಾ ಚದಾ 

ಸೀ ಚ' ಎನ್ನುವಂತೆ ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯಾರ್ಹವಾಗಿರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ 

ಲಾರೆಯಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಗಾರು ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, "ನಿತ್ಯಸೂರಿ 

ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ, ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಿರಂಮಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂ 

ನಿಂತು ಸನ್ನಿಹಿತನಾದವನಂ--ಎಂದಂ' ಸಪ್ತಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ 
ಛೇದಿಸಿದವನು . ಅವನು. ವಿಜಯಶ್ರೀಕರವಾದ ಧನಂಸ್ಸನ್ನೂಳ್ಳವನಂ ; 

ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದವರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನವನು. ಪ್ರಣ 
ಯಿತ್ವ ನಿರ್ವಹಣ ಶಕ್ತಿ ಅವನದು. ನನ್ನ ವಂಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನು 

ಮಾಡಿದ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹಕರವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಯಂವುದ 
ಕ್ಯಾದರೂ ಆದೀತೋ ? 
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ಮಾನಾಯೆ ಮೆನ್ ನೋಕ್ಕಿ ನಾಳ್ ನೆಡುಂ ಕಣ್ಣೀರ್ 
ಮಲ್ಹುಂ ವಳ್ಳೆಯೆುಂಂ ಶೋರುಂ 

ತೇನಾಯೆ ನೆರುಂತುಟಾಯ್ ಅಲಂಗಲಿನ್ ತಿರಂ 

ಫೇಶಿ ಉರಂಗಾಳ್ ಕಾಣ್ನಿಂನ್ 
' ಕಾನಾಯೆನ್ ಕಡಿಮನೈಯಿಲ್ ತಯಿರುಂಡು 

ನೆಯತ್ ಪರುಹ ನಂದನ್ಸೆತ್ತ 
ಆನಾಯೆನ್ ಎನ್ ಮಹಳ್ಳೆ ಶೆಯೌದನಹಳ 

ಅಮ್ಮನ್ಸೆನಿೀರ್ ಅರಿಹಿಲೇನೇ ॥೩॥ 
(ವನ್ ಆಯ ವೆಂನ್ ನೋಕ್ಕಿ) ಜಿಂಕೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೋಲಂವ ನೋಟವ 

ನ್ನುಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು (ವಾಳ್ನೆಡಂ ಕಣ್ನೀರ್ ಮಲ್ಹಂಂ) ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು 

ಚೆಲ್ಲುವ ನೀಳವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. (ವಳ್ಳೆಯಂಂ 

ಶೋರುಂ) ಇವಳ ಬಳೆಗಳು ಕೈಯಿಂಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.. (ತೇನಾಯಂ 

ನರು ತಃಟಾಯ್) ಮಕರಂದವನ್ನು ತಂಂಬಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕವಾದ ಸೌಗಂಧ್ಯೆ 

ಹೊಂದಿರುವ ತಂಲಸಿಯ (ಅಲಂಗಲಿನ್ ತಿರಂ) ಮಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು 

(ಪೇಶಿ) ಹೇಳಿಕೊಂಡು (ಉರಂಗಾಳ್) ನಿದ್ದೆ ವಾಡದೆ ಇರುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, 

(ಕಾಣ್ವಿೀನ್) ಈ ಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ. . (ಕಾನ್ ಆಯನ್) 

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರಿಯಂವವನೂ (ಕಡಿವಂಸೈಯಿಲ್) ಕಾವಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

(ತೆಯಿರ್ ಉಂಡಂ) ಮೊಸರನ್ನು ಉಂಡು (ನೆಯ್ ಪರಂಹ) ತುಪ್ಪವನ್ನು 

ಕುಡಿಯುವದಂತಹ (ನಂದನ್ ಪೆತ್ತ ಆಣ್ ಆಯಂನ್) ನಂದಗೋಪನಂ ಪಡೆದಂ 
ಕೊಂಡ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನಾದ ಪರವಕಾತ್ಮನಂ (ಎನ್ವಂಹಳ್ಳೆ ಶೆಯ್ದ 

ನಹಳ್) ನನ್ನ ವಂಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಕಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು (ಅವದ್ಮನೈವಿಂರ್ 

ಅರಿಹಿಲೇನ್) ತಾಯಂದಿರಾ, ನಾನು ಅರಿಯಲಾರದವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ, 

ಮುಗ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಮೈದಂವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರೆಂವವಳಂ 

ಇವಳು. ಒಂದು ನೋಟದಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನಂ ವಶನಾಗಿ ಹೋಗ 

ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರು 
ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಯೂ ನಿಲ್ಲಂವಂತಿಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತನಲ್ನ 
ಕಳೆಯಬಹುದೋ ಎಂದರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಶುಲಸೀ ವಕಾಲೆಯಂ 
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ಚೆಲುವನ್ನು ನೆನೆದು ನೆನೆದು "ಎಂಥ ಮಧು ಪ್ರವಾಹ', "ಎಂಥ ವುನೋಹರ 

ವಾದವರ್ಣ', "ದಳದ ಜೆಲಂವು ಎಂಥದೋ' "ಎಂಥ ತಂಪು', "ಎಂಥ 

ಸುಗಂಧ” ಎಂದೆಂದು ಹೇಳಂತ್ತಾ. ಇರುತ್ತಾಳೆ. : ಅವನೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 

ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಕಾಡಂುವಂರಗಳ ಗುಣ ಅರಿಯಂವುದಕ್ಕೂ, ನಂದನ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಲು ಭುಜಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಹಸುಮೇಯಿಸಂವುದಕ್ಕೂ 

ತಿಳಿದವನಾಗಿ ತಿರಿಯಂತ್ರಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನು ನಾಗರಿಕರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗುವುದೇ? ಕಾಡಂ ಮರದ ವಿಷಯ ಅರಿಯಂವವನು ಹೆಂಗಳೆಯರನ್ನು 

ಅರಿಯಬಲ್ಲನೇ ?' ಹೆಚ್ಚಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ವಣಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ "ದೇಶವನ್ನಾಳುವ 

ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬೇಕು' ಎಂದು ವ್ರತ ಹಿಡಿದಹಾಗೆ "ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಗಳು, 

ವ ರವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭಂಜಿಸಂವ ಒಬ್ಬ ಮಗ 'ಬೇಕು' 

ಎಂದು ಇದಕ್ಕಲ್ಲವೇ ಇವನನ್ನು ಫಡೆದದಲ್ದಿ ! "ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ 

ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭಗವದಂತ್ಕರ್ಷವನ್ನಾ ದರೂಸ್ವೆ 

ಅರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಣಯಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗಳ ke 

ಮಾಡಿದಂದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಅರಿಯಂವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತಾಯ 
ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗೆಗೆ ನೋಯುತ್ತಾಳೆ, 

ತಾಯೆ" ನಾಯಿಲ್ಶೊಲ್ ಹೇಛಾಳ್ ತನ್ಆಯೆಕ್ ತ್ರೋಡು 

ಅಣೈಯಾಳ್ ತಡಮೆನ್ ಕೊಂಗೈಯೇ 

pe ನ್ಲೆಣಿಯಾಳ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ 

ತಿರುನರೆಂಗೆಂ ಎಂಗೇ ಎನ್ನುಂ 

ಪೇಯ್ ಮಾಯೆ ನುಲೈಯೆಂಣ್ಲ ಇವು 4೮ಿಹುಂಡ 

'ಫೆರುವಯೆತ್ತಿನ್ ಸೇಶಿಲ್ನಂಗಾಯೆತ್ 

ಮಾನಾಯೆನ್ ಎನ್ಮಹಳ್ಳೆ ಚೆಯ್ದನಹಳ್ 

ಮಂಗೈವಿರೀರ್ ಮದಿಕ್ಳಿಲೇನೇ ॥೪॥ 
(ನಂಗಾಯ್) ತಾಯಿಯರೇ, (ತಾಯ್ವಾಯಿಲ್ಶೊಲ್) ತಾಯಿಂಯಾದ ನನ್ನ 

ವಾತಂಗಳನ್ನು (ಕೇಳಾಳ್) ನನ್ನ ಮಗಳಂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. (ತನ್ಆಯ 
ತ್ರೋಡು) ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೊಡನೆ (ಅಣೈಯಾಳ್) ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, (ತಡವೆಂನ್ 
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ಕೊಂಗೈಯೇ) ವಿಶಾಲವೂ ಮೃದುವೂ ಆದ ತನ್ನ ಸ್ತನಗಳನ್ನು (ಆರ ಶಾನು 

ಅಣಿಯಾಳೇ)ಮೊದಲಿನಂತೆ ಚೆಲುವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. 

(ಎಂಬೆರಂವಕಾನ್ ತಿರುವರಂಗಂ ಎಂಗೇ ಎನ್ನುಂ) "ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುತ್ತಿರಂವ 

ತಿರುವರಂಗ ಎಲ್ಲಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ, (ಪೇಯ್ವಣಾಯಮಂಲೈಉಂಡು) ರಕ್ಕಸಿ 

ಆದ ಪೂತನಿಯುು ಸಾಯಂವಂತೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ (ಇವ್ಪುಲಹಂ ಉಂಡ 

ಖೆರುಪವಯತ್ವನ್) ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಭುಜಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಉದರವನ್ನುಳ್ಳ 

(ವರಾವರಾಯನ್) ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತನಾದವನು (ಎನ್ಮಹೆಳೈಶೆಯ್ 

ದನಹಳ್) ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವರಾಡಿದಂದನ್ನು (ಪೇಶಿಲ್) ಹೇಳ ಹೊರಟರೆ 

ಮದಿಕ್ಕಿಲೇನ್) ಇಷ್ಟೆಂದಂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, 

ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ಬಯಸುವ ತಾಯಿಯಾದ ನನ್ನ ವಕಾತಿನಂತೆ 
ಈ ಮಗಳು ನಡೆಯಂವುದಿಲ್ಲ. 'ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ... ಯಾವಾಗಲೂ 

ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ಹೇಳಂವ ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂ 
ಇರಬಹಂದಲ್ಲಾ ? ಅವರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಬಹೆಂದೇ ? ಅವರೊಡನೆಯೂ 

ಸೇರಂವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ದೇಹಾಲಂಕರಣವನ್ನೂ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 

ತನ್ನ ಸ್ವನವಂಂಡಲವನ್ನು ಚಂದನದಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. 

ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ವಾವಿಂಯಾದವನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನವಾದ 

"ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರ' ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಕಂಡ ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ 

ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ... ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಉಳಿದವರನ್ನೂ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತೆ 

ನಿರುಪಾಧಿಕಬಂಧಂವಾದವನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟಂ 

ಮಾಡಿದವನೂ ಆದವನು ಇರುವ ದೇಶ ಯಣವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. 

ಪೂಶನಿಯ ಸ್ಪನ್ಯಪಾನವಾಡಿ ವಿರೋಧಿನಿರಸನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಲೋಕ 

ವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಂಡಂ ಅನಂಕೂಲರಕ್ಷಣವನ್ನೂ ವಣಡಿದವನವನಂ, ಇದನ್ನು 

ವಾಡಬಹಂದಂ, ಇದನ್ನು ವರಾಡಬಾರದಂ ಎಂದು ಅರಿಯದೆ ಇವಳ ಬಗೆಗೆ 

ಇವನು ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಂವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಶಕ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ-- 

ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ನಾಯಕಿಯ ತಾಯಿ, 
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ಪೂಣ್ ಮಂಲೈಮೇಲ್ ಶಾನ್ನಣಿಯಾಳ್ ಪೊರುಕಯೆಲ್ಕಣ್ 
ಮೈ ನಿೀಲಉದಾಳ್ ಪ್ಲ ಕೂವೈ ಪೇಣಾಳಿ್ 

ನಿಣರಿಯಾಳ್ ಎತ್ತನೈೇಯೆಂಂ fy 
ತಿರುವರಂಗಂ ಎಂಗೇ ಎನ್ನುಂ 

ನಾಣ್ಮಲರಾಳ್ ನಾಯೆಹನಾಯಾ 

ನಾಂ ಅರಿಯವಾಯೆಪ್ಪಾಡಿ ವಳೆರ್ನ್ಸ ನಂಜಿ 

ಆಣ್ ಮೆಹನಾಯೆ್ ಎನ್ಮಹಳ್ಳಿ ಶೆಯ್ದನಹಳ್ 
ಅಮ್ಮನೈನಿೀೀರ್ ಅರಿಹಿಲೇನೇ  8೫॥ 

(ಪೂಣ್ವಲೈಮೇಲ್) ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಸ್ತನಮಂಡಲದ 

ಮೇಲೆ (ಶಾನ್ಣಅಣಿಯಕಾಳ್) ಚಂದನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. (ಪೊರಂ 

ಕಯಲ್ಕಣ್) ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಜಗಳವಾಡುವ ಎರಡು ಮೀನಂಗಳ ಹಾಗೆ 

ಇರುವ ಕಣ್ಣು ಗಳಿಗೆ (ಮೈಎಟುದಾಳ್) ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 

(ಪೂವೈಪೇಣಾಳ್) ತಾನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂವೈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನೂ ಆದರಿಸುವು 

ದಿಲ್ಲ. (ಎತ್ತನೈಯಂಂ ಏಣರಿಯರಾಳ್) ಯಕಾವ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ' (ಎನ್ತಿರಂ ಅರೆಂಗಂ ಎಂಗೇ ಎನ್ನುಂ) “ನನ್ನ ಸ್ವಾವಿಂಯ 

ಶ್ರೀರಂಗ ಎಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ವಕಾತನ್ನೇ ಆಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಳೆ, (ನಾಛ್ವಂಲರಾಳ್ 

ನಾಯಕನ್ಆಯ್) ಕಮಲಸಂಭವೆಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಲ್ಲಭನಾದವನೂ, 

(ನಾಮ್ ಅರಿಯ ಆಯ್ಪ್ಪಾಡಿ ವಳರ್ನ್ಥನಂಬಿ) ನವಂಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಯುವಂತೆ 

ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಜೆಳೆದವನೂ ಆದ ಪರವಕಾತ್ಮನು (ಆಣ್ ಮಹನ್ಆಯ್) 

ದೊಡ್ಡ ಪುರಂಷನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಂ (ಎನ್ಮಹಳ್ಳಶೆಯ್ದನಹಳ್ ಅವ್ಮನೈ 

ವೀರ್ ಅರಿಹಿಲೇನ್) ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಕಾಡಿದಂದನ್ನು, ಎಲೈ 

ತಾಯಂದಿರಾ, ನಾನರಿಯಲಾರದವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. 

ವಣತ್ತಿನಹಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಸ್ತನವಂಂಡಲ ಅವಳದು, ಆ 

ಸ್ಪನಮಂಡಲವೇ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ 

ಅವಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಚನಾ ಇರದೂ ಏನೂ PAE, ಆಗ 

PAS ಹೋಗಲಿ, ಮಂಗಳಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂಜನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ 

ಬಹಂದಲ್ಲಾ 1 ಅದನ್ನೂ ವಾಾಡಂವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಲೀಲೋಪಕರಣವನ್ನೂ 
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ಆದರಿಸಳು, "ಅನುಸಂಧಾನ ವಣಡತಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ಇದು'--ಎಂದು ಲೋಕೆ ' 

ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಗ ಜು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ... ಅವನನ್ನು 

ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ. “ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿ' ಎಂದು ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು 

ತಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು?" ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 'ಅಿವನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ದೇವಿ 

ಅಭಿವಂಖ್ಯ ತೋರುವಳೋ ? ಅವಳಿಂದ ತಾನೇ ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ? 

ಅದನ್ನರಿಯದೆ ಹೀಗೆ ವರಾಡಬಹಂದೇ ? ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ಕೈಯಣಾಳಾಗಿ ಅದರಿಂದ 

ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣನೆಂದು ನೆನೆಯುವವನಲ್ಲವೇ ಅವನಂ ? “ಹಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 

"ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ" ಎಂದು ಪ ರ್ರಭುತ್ವವನ್ನೂಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ 1 ಇವಳೊಬ್ಬಳ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿ ನಡೆದರೆ ಅವರ ಪಠಿತ್ವ ಕ್ಕ ಕೊರೆಯಾಗುವುದೋ ? 

ತಾಡಾಡು ನನೆಮಾಲೈ ತಾರಾನೋ 

ಎನ್ರೆನ್ರೇ ತಳೆರ್ನ್ಲಾಳ್ ಕಾಣ್ವಿಂನ್ 
ಯಾದಾನುಂ ಒನ್ರುಕೈಕ್ಕಿಲ್ 

ಎಂಚಿರುಮಾನ್* ಫಿರುನೆರೆಂಗನೆನ್ನುಂ, ಪೂನೋಲ” 
ಮಾದಾಳೆನ್ ಕುಡನತಾಡಿ ಮದುಶೂದನ್ 

ಮನ್ನೆರ್ಕ್ಕಾಯೋ ಮುನ್ನಂ.ಶೆಕ್ರೆ 

ತೂದಾಳೆನ್ ಎನ್ಮುಹಳ್ಳೆ ಶೆಯ್ದನಹಳ್ಳ 

_ ನಎಂಗನೆಂ ನಾನ್ ಶೊಲ್ಲುಹೇನೇ ॥೬॥ 

(ತಾದು ಆಡು) ಮಕರಂದ ತುಂಬಿರುವ (ವನಮಾಲೈತಾರಾನೋ) ವನ 
ಮಾಲೆಯನ್ನು ನನಗಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಾರನೋ ?' (ಎನ್ರು ಎನ್ರ್ರತಳರ್ನ್ಹಾಳ್) 

ಎಂದಂ ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಿ ಸೊರಗಿ ಹೋದಳು. (ಯಾದಾನುಂ ಒನರ್ರ ಉರೈ 

ಕ್ಕಿಲ್) ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವುಂಟಾಗಂವಂತೆ ಏನಾದರೊ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು 

ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಣರುತ್ತರವಾಗಿ (ಎಂಬೆರುವಣನ್ ತಿರುವರಂಗಂ ಎನ್ನು ೦) 

"ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀರಂಗ' ಎನ್ನುವ ವಣತನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. (ಪೂಮೇಲ್ 

ಮಾದು ಆನ್) ಕಂಸುಮದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಲ್ಲಭನೂ, 

(ಕುಡವರ್ ಆಡಿ) ಘಟನರ್ತನವನ್ನು. ವಕಾಡಿದವನೂ, (ಮದಂಶೂದನ್) 

 ಮಧುವೆಂಬ ಅಸುರನನ್ನು ಕೊಂದವನೂ (ಮಂನ್ನಂ ಮನ್ನರ್ಕ್ಯು ಆಯ್ 
ತೂದು ಶೆನ್ರ) ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ದೌತ್ಯವನ್ನು 
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ನಡೆಸಿದವನೂ ಆದ (ಆಳೆನ್) ಸ್ವಾವಿಂಯೆಂ (ಎನ್ ಮಹಳಿ ಸ ಶೆಯ್ದನಹಳ 

ನಾನ್" ಎಂಗನಂ ಶೊಲ್ಲುಹೇನ್) ನನ್ನ ವಂಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ” ಮಾಡಿದ ಬನ್ನು 

ನಾನಂ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ? 

"ತುಯಿಯಾದ ನೀನು ನಾನಾಮುಖವಾಗಿ ಒತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವಳ 

ಅವಸಾದವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಡವೇ ?' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. 

'ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಅವಳ ಕವಿಗೆ ಬೀಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 

*ತಿರುವರಂಗಂ' ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಕಾತನ್ನು ಅವಳು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 

ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ ?'--ಎಂದಂ. & 

ವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಕಾಲೆ ಅದಂ. ಅದರ ಮಕರಂದವಾಗಲೀ 

ಹೊಸತನವಾಗಲೀ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕುಂದದೇ ಇರುತ್ತಿದೆ, ಅವನ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಶ 

ದಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪಬ್ಸವಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ! 
ಓ' ಎಂದು ವಿಷುದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾಳೆ ನಾಯಕಿ. "ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾವಣ್ಯ 
ಹೊಂದಕೂಡದು,' "ಇದು ನಿನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ,' "ಅವನು ಸ ಸ್ರೀವಶನಂ' 

ಎಂದೆಂದು ಹಿತವಚನ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಳು ಉತ್ತರವಾಗಿ-"ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯಾರ್ಹೆ 

'ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವನು ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಶ್ರೀರಂಗ'- -ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. 

ಒಬ್ಬಳನ್ನು "ಅನಪಾಯಿನಿ'ಯನ್ನಾಗಿ ವಕಾಡಿರುವವನಲ್ಲವೇ ಅವನು? 

"ಅಗಲಿಕೆ' ಎಂದರೇನೆಂದು ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಕಾಡುವವನಲ್ಲವೇ ಅವನು? ಆಶ್ರಿತ 

ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನವೇ ಅವನ ವ್ರತವಲ್ಲವೋ? ತಾನು ಒಲಿದವರಿಗಾಗಿ 

ತನ್ನನ್ನೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅವನು. ಈಗ ಇವಳನ್ನು [ಹೀಗೆ 
ಅವನು ಪಾಡು ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಯಾವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಣಿಸ 
ಬಲ್ಲೆ? 

ಮಾರಾಳುಂ ಇಳೆಂಕೊಂಗೈ ನಣ್ಣಂ 

| ನೇರು ಆಯಿನ ಆರು ಎಣ್ನಾಳ್, ಎಣ್ಣಿಲ್ 

ಸೇರಾಳೆನ್ ಪೇರಲ್ಲಾಲ್ ಹೇಶಾಳ್ 

ಇಷ್ಟೆ ಣ್ ಹೆಕತ್ತೇನ್ ಎನ್ಶೆಯತ್ ಹೇನ್ ನಾನ್ 
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ಕಾರಾಳೆನ್ ತಣ್ ಕುಡಂದೈನೆಹರಾಳೆನ್ 

ಐನರ್ಕು ಆಯ್ ಅಮರಿಲ್ ಉಯ್ತ್ತ 

ತೇರಾಳೆನ್' ಎನ್ಮಹಳ್ಳೆಶೆಯ್ದನಹಳ್ 
ಎಂಗನಂ ನಾನ್ ಕೆಪ್ಸುಹೇನೇ ॥೩॥ 

(ವಾರ್ಆಳುಂ ಇಳಂಕೊಂಗೈ) ಕಂಚುಕವನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಅಡಗಿಸಬಹುದಾದ ಎಳೆಯಂ 

ಸ್ತನಗಳ (ವಣ್ಣಂ. ವೇರಂ ಆಯಿನ ಆರು ಎಣ್ಮಾಳ್) ಬಣ್ಣವು ವಿವರ್ಣವಾದ 

ಬಗೆಯನ್ನು ನೆನೆಯಂವುದಿಲ್ಲ. (ಪೇರಾಳೆನ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಪೇಶಾಳ್) 
ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀನಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾವುದನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 

(ಇಪ್ಪೆಣ್ ಪೆತ್ತೇನ್ ನಾನ್ ಎಐಶೆಯ್ಹೇನ್) ಇಂಥ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೆತ್ತ ನಾನಂ 
ಏನನ್ನು ವರಾಡಬಲ್ಲೆ ? (ತಾರ್ ಆಳನ್) ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಂ 

ವವನೂ, (ತಣ್ಕುಡಂದೈನಹರಾಳನ್) ತಂಪಾಗಿರುವ ತಿರುಕ್ಕುಡಂ ದೈನಗರ 

ವನ್ನಾಳುವವನೂ, (ಐವರ್ಕ್ಯು ಆಯ್) ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ (ಅಮರಿಲ್ 

ಉಯರ್ತ್ವ ತೇರಾಳನ್) ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೇರನ್ನು ನಡೆಸಿದವನೂ 
ಆದ ಸ್ವಾವಿಂಯಂ (ಎನ್ ಮಹಳ್ಳೆ ಶೆಯ್ದನಹಳ್ ಎಂಗನಂ ನಾನ್ ಶೆಪ್ಪು 
ಹೇನ್) ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಲಿ? 

ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾವಾತಿಶಯದ ಕಾರಣ "ವಿಸಸ್ಮಾರ ತದಾತ್ಮಾನಂ' 

ಎಂದಂತೆ ಸೃವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ದೆಶೆಯನ್ನೇ 

ಎಣಿಸದವಳು ಮತ್ತೊಂದನ್ನೂ ಗಮಂನಿಸುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ? ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ 

ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀನಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಂತ್ತೇನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. "ಅವಾಪ 

ಪರವಕಾಂ ಕಾಷ್ಠಾಂ ಮಂನಸಶ್ಚಾಪಿ ಸಂಯಮೇ'. ಸ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ 

ಇತರ ವಿಷೆಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರಕ್ತಿಯೂ ಭಗವದ್ದಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ 

- ಬದಲಾಗದೇ ಇರಂವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ನನ್ನಂತೆ ಪಡೆದವರಂ 

ಯಾರಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಶಾಯಿಯ ಅನಂಸಂಧಾನ ಇದಂ. ರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ವ್ರತವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವನು ಸ್ರೀವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾ 

ನಲ್ಲಾ ! ದೋಷ ಯುಕ್ತರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳೂ ಆದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದವನಲ್ಲವೇ ಅವನು? ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ 

ವರಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಲ್ಲವೇ ಅವನು ? 
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ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳ ಅಂಬಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನಾಗಿವಕಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಈಗ 
ತನಗೋಸ್ಕರ ಇವಳನ್ನು ಕಾವಂಶರಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ! ಈಗ ಇವಳನ್ನು 

ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದೋ ಕ 

ಉರವು ಆದುಂ ಇಲಳ್ ಎನ್ರು ಒಟ್ಯಾದು 
ಪಲರ್ ಏಶೆುಂ ಅಲರ್ ಆಯಿತ್ತಾಲ್ 

ಮುರನಾದೆ ಎಸ್ಟೊಲುದುಂ ಮಾಯೆವನೇ 
ಮಾದವನೇ ಎನ್ನಿನ್ರಾಳಾಲ್ 

ಸಿರನಾದ ಪೇರಾಳನ್ ಹೆಣ್ಣಾಳೆನ್ 
ಮಣ್ಣಾಳೆನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ ತಂಗಳ 

ಅರನಾಳೆನ್ ಎನ್"ನುಹಳ್ಳಿ ಕೆಯ ದನೆಹಳ್ 
: ಅನ್ಮುನೈನಿೋೀರ್ ಅರಿಹಿಲೇನೇ 1೮॥ 

(ಉರವು ಆದಂಂ ಇಲಳ್) ಶಾಯಿಂ ತಂದೆ ಎಂಬಂವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ 

ಹೊಂದಿಲ್ಲ, (ಎನ್ರು ಎನ್ರು ಪಲರ್) ಎಂದು ಮತ್ತೆ ವಂತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 

ಅನೇಕರಂ (ಒಟಿಯಾದಂ ಏಶಂಂ ಅಲರ್ ಆಯಿತ್ತು) ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂದಿಸಂ 

ವಂತಹ ಅಪವಾದ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿತು. ಈ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣುವುಗಳಾದರೋ 

(ಮರವಾದೆ) ಮರೆಯದೆ (ಎಪ್ಪೊಟುದಂಂ ವಕಾಯವನೇ ಮಾದವನೇ ಎನ್ನಿ 

ನ್ರಾಳ್) ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತನಾದ ವಕಾಯೆನೇ, ಮಾಧವನೇ 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. (ಪಿರವಾದ) ಕವರ್ಣಧೀನವಾದ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದ 

(ಪೇರಾಳನ್) ಹಿರಿವೆ: ಹೊಂದಿದವನೂ (ಪೆಣ್ಆಳನ್) 'ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ 

ವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ತನಗಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೂ (ಮಣ್ ಆಳನ್) ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ 

ವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಳುವವನೂ (ವಿಣ್ಣೋರ್ ತಂಗಳ" ಅರವಾಳನ್) ನಿತ್ಯಸೂರಿ 
ಗಳಿಗೆ ಪರವು ' ಧಾರ್ಮಿಕನೂ ಆದ ಪರಪಕಾತ್ಮನು (ಎನ್ಮಹಳ್ಳೆಶೆಯ್ದನ 

ಹಳ್ ಅಮ್ಮನೈವಮೀರ್ ಅರಿಹಿಲೇನ್) ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಕಾಡಿದು 
ದನ್ನು, ಎಲೈ ತಾಯಂದಿರೇ, ನಾನು ಅರಿಯಲಾರದವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. 

ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತ ಇವಳಂ ಇತರರ ಸಂಬಂಧ 
ವನ್ನೇ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. "ಪಿತಾ ನಾಮ ಮೂರ್ತಃ ಶಿರೋರೋಗಃ' 
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ಎಂಬುವಂತಾಯಿಂತಂ ಇವಳಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಯಂಲ್ಲಿರಂಪವಳುಂ 

ಇವಳು. "ಕಾಚಿದಾವಸಥಸ್ಯಾ ಜೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ದೃಷ್ಟಾ * ಬಹಿರ್ಗುರಂಲ | 

ತನ್ಮಯತ್ವೇನ ಗೋವಿಂದಂ ದಧ್ಯೌ ಮೀರಿತಲೋಚನಾ॥ ಎಂದೂ "ಯಯೌ 
ಚೆ ಕಾಟಿತ್ ಪ್ರೇವಕಾಂಧಾ ತತ್ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಅವಿಳಂಬಿತಂ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿರಂ 

ವಂತಾಯಿಂತಂ ಇವಳ ದೆಶೆ. "ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿತಂ: ಆ ಕತ್ತಲೆಯೇ 

ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಅವಳು ಅವನ ಬಳಿ ಸಾರಿದಳು'--ಎಂದಂ ಕಂಡು 

ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವಳಂ ಹೇಳುವು 

ದೇನಂ ಎಂದರೆ "ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗಂಣಚೇಷ್ಟಿತನೇ; ಮರಾಥಪನೇ' ನಮಿ: 
"ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಣಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಪಲ್ಪಭನೇ' -- 

ಎಂದ? ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾಳೆ. 

ಆಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ನೂರಾಕು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ "ನಾನೇನೂ ಮಾಡ 

ಉಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ! 'ಯಣಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಂ ಇವ' -ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವದವ ` 
ನಾಗಿ ಆಶ್ರಿತರ ಬಗೆಗೆ ವ್ಯಾ ಮೋಹವನ್ನು ಳ್ಳವನಂ ಅವನಂ. ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ 

ದವರ ಜನ್ಮವನ್ನ್ನಿ ಕಳೆದ ಹಾಕುವ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಶ್ರೀನಾಮಗಳನ್ನು 

ಉಳ್ಳೆವನಂ. ದುಃಖನಿವರ್ತಕವಾದ ಆ ನಾಪಂಗಳು ಇವಳಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು 

ಮಾಡುತ್ತಿವೆ! "ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕಸ್ಕ' ಎಂಬುವ ಹಿರಿವೆಂ ಇವನದು 

ತನ್ನ ಆನೃಶಂಸ್ಕವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವೆಯನ್ನು 

ಕೊಡುವವನು ಇವನು. ಇವಳ ಬಗೆಗೆ ಅವನು ವಕಾಡಿಡ ಆನೃಶಂಸ್ಕ 

ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿ ಮುಂಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಂವುದಿಲ್ಲ ! - 

ಸಂಜೋಡು 8ಟಲೆ ಮರೆನಾಳ್ ಪೈಂಗಿಳಿಯೆಂ ನರ್ 

ಪಾಲೂಟ್ಟಾ ಳ್ ಪಾವೈ ಪೇಣಾಳ್ 

ವಂಔನೋ ತಿರೊನಕೆಂಗೆಂ ಶಾಕ 
ಎನ್ರೆಕ್ರೇ ನಳ್ಳಿಯೆ೨ಂ ಶೋರುಂ 

ಶಂದೋಹನ್ ಪೌಬ್ಯೆನ್ ಬನ್ನು ಅಟಲ್ ಓಂಬರಿ 
ಕೈತ್ತಿರೀಯನ್ ಶಾಮನೇದಿ 

ಅನ್ನೋ ನನ್ನು ನನ್ಮುಹಳ್ಳಿ ಶೆಯಕ್ದನಹಳ್ 
ಅಮ್ಮನ್ಸೈ ನೀರ್ ಅರಿಹಿಲೇನೇ ॥೯॥ 
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(ಪಂದೋಡು ಕಟಿಲ್ ಮರಂವಾಳ್) ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆಂಡನ್ನೂ ಕಾಲಂದುಗೆ 

ಯನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. (ಪೈಕಿಳಿಯಯಂಪಾಲೂಟ್ಟಾಳ್) ತನ್ನ ಚೆಲುವಾದ 
ಗಿಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. (ಪಾವೈಪೇಣಾಳ್) ಆಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕು 

ದಾದ ಮರದ ಬೊಂಬೆಯ ಕಡೆ ನೋಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. (ತಿರುವರಂಗಂ 

ವಂದಾನೋ ವಾರಾನೋ ಎನು) ಎನ್ರೇ) ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿನೇ ? 

ಬರಲಾರನೋ? ಎಂದು ಹೇಳಿಕ್ಕೊಂಡು (ವಳ್ಳೆಯುಂ ಶೋರುಂ) ಕೈಬಳೆಗಳು 

ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಂ ನಿಂತೇ ಇದ್ದಾಳೆ, (ಶಂದೋಹನ್) ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪ 

ನಿಷತ್ಚೃತಿಪಾದ್ಮನೂ (ಪೌಟ್ಯನ್) ಕೌಷೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೂ, 

(ಏನ್ನು ಅಟಲ್ ಓಮ್ಬು) ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವವನೂ, (ತೈತ್ತಿ 
ರೀಯನ್) ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ವ ಶಿಪಾದ್ಯನೂ (ಶಾಮವೇದಿ) ಸಾಮವೇದ 

ಪ್ರತಿಪಾಬ್ಯನೂ ಆದ ಪರವಣಾತ್ಮನು (ವಂದು) ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು (ಎನ್ 

ಮಹಳ್ಳೆ ಶೆಯರ್ದನಹಳ್ ಅಮ್ಮನೈವಿೀರ್, ಅರಿಹಿಲೇನ್, ಅನ್ನೋ) ನನ್ನ 
ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಣಡಿದಂದನ್ನು, ತಾಯಿಯರೇ, ನಾನು ಶಿಳಿಯಲಾರದವ 

ಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ! 

ನಿದ್ರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆಂಡನ್ನೂ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ 

ಕೈ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದವಳು ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಂಟ್ಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ 
ಮುದ್ದಿನ ಗಿಳಿಗೂ ಹಾಲೂಡಿಸಂವುದಿಲ್ಲ. ಆಟದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ 

ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. "ಬಾಲ್ಕೇ ಕ್ರೀಡನಕಾಸಕ್ತಾಃ ಯೌವ್ಚನೇ ವಿಷಯೋನ್ಮುಖಾಃ। 

ಅಜ್ಞಾ ನಯಂತ್ಯಶಕ್ತ್ಯಾಚ ವಾರ್ಥಕ್ಕೆಂ ಸಮಂಪಸ್ಥಿ ತಾಃ ॥ ತಾಸ್ಮಾದ್ಭಾಲ್ಯೇ 

ವಿವೇಕಾತ್ಮಾ ಯತೇತ ಶ್ರೇಯಸೇ ಸದಾ !' ಎಂಬುವುದಕ್ಕನಂಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ 

ವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಉಂಟೋ 

ಎಂದರೆ “ಪರಿತ್ಮಕ್ತಾಮಯಕಲಂಕಾ' ಎಂದು ವಿಭೀಷಣನ ಬಗೆಗೆ ಕಾಣಬಹುದು; 

ಅವನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವೆಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಲು ಉಳಿದವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಭಾಸಗಳಾಗಿ 

ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗುವುವಷ್ಟೇ ? ಅವನು ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದೇ ಇದ್ದಾಳೆ, 

ಅವನು ಬಂದು ಮುಖ ತೋರನೇ ? ನಾನು ಈ ದೆಶೆಯೊಡನೆ ವಖಗಿದು 

ಹೋಗುವುದಷ್ಟೇಯೇ ? ಆಟದ ಬೊಂಬೆಗಳೋಪಾದಿ ಕೈಬಳೆಯೂ ಕಳಚಿ 
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ಬಿದ್ದಿತು. "ಅನಂರಾಗೇಣ ಶೈಥಿಲ್ಯಮಸ್ಮಾಸು ವ್ರಜತೋ ಹರೇಃ 1 ಶೈಥಿಲ್ಯ 

ವಂಂಪಯಕಾಂತ್ಯಾಶಂ ಕರೇಷು ವಲಯಕಾನ್ಯಪಿ ॥' ಎಂಬಂವಂತಾಯಂತಂ. 

ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞನಂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹು 

ದಾಗಿತ್ತು. 'ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇನ ವೇದ್ಯಃ ವೇದಾಂತವಿದ್ವೇದವಿದೇವ 

ಚಾಹಂ'--ಎನ್ನುವ .ಹಿರಿಮೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ಈ ರೀತಿ ವಾಡಿದವನು ! 

ಒಬ್ಬನು ಅವಿವೇಕಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಂ ವರಾಡಿದರೆ ನಾನೆಲ್ಲಿ ತಾನೇ 
ಹೋಗಿ ಸೇರಬಲ್ಲೆ ? ಅವನೇ ಬಂದು ಹೀಗೆ ವರಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಉಪೇಕ್ಷಿಸ 
ಬಹಂದೇ ? 

ಶೇಲ್ ಉಹಳುಂ ನೆಯೆಲ್ ಪುಡೈಶೂರ್ಟ 
ತಿರುವರಂಗತ್ತನತ್ಮಾನೈ ಶಿಂದೈಶೆರ್ಯದ 

ನೀಲನುಲರ್ಕಣ*” ಮಡನಾರ್ ನಿಕ್ಫೇಅಟ್ನೈ ; 
ಠಾಯತ್ಮೊಟುಂದ ಅದನೈ ನೇರಾರ್ 

ಕಾಲನೇಲ್ ಪೆರೆಕಾಲನ” ಕಲಿಕನ್ರಿ 
ಒಲಿಮಾಲೈ ಕತ್ತುವಲ್ಲಾರ್ 

ಮಾಲ್ಕೈ ಶೇರ್ ನೆಣ್ಕುಡೈ ಕೀಟ ಮನ್ಸರಾಯೆ್ 

ಪೊನ್ನುಲಹಿಲ್ ಮಾಟ್ಪರ್ತಾನೋ ॥೧೦॥ 

(ಶೇಲ್ಉಹಳಂಂ) ಮೀನುಗಳು ಚಿವ್ಮಿನಲಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ (ವಯಲ್ಪುಡೈ 

ಶೂಟ್) ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ (ತಿರು ಅರಂಗತ್ತು 

ಅಮ್ಮಾನೈ) ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿರಂವ ಸ್ಟಾವಿರಿಯನ್ನು (ಶಿಂದೈಶೆಯಕ್ದ) ಧ್ಯಾನಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿರುವ (ನೀಲವಂಲರ್ಕಣಮಡವಾರ್) ಕನ್ನೈದಿಲೆಯಂತೆ ಕಣ್ಣು 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಪರಕಾಲನಾಯಕಿಯ (ನಿರೈಅಟ್ವೈ) ಲಜ್ಜೆ, ನಾಣು ಇವುಗಳಂ 

ಅಳಿದಂದನ್ನು ಕುರಿತು (ತಾಯ್ ಮೊಲನ್ದಅದನೈ) ತಾಯಿಂ ಹೇಳಿದ ವರಾತಂ 

ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ನೇರಾರ್ ಕಾಲನ್) ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಯವಂನಂತಹವರೂ,. 

(ವೇಲ್) ವೇಲಾಯಾಧ ಧಾರಿಗಳೂ (ಪರಕಾಲನ್) ಪರಕಾಲರೆನ್ನಿವ ಶ್ರೀ 

ನಾಮವನ್ನುಳ್ಳವರೂ, ಆದ (ಕಲಿಕನ್ರಿ) ತಿರಂಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು (ಒಲಿ 

ಮಾಲೈೆ) ಹಾಡಿದ ಈ ನಂಡಿಮಾಲೆಯನ್ನು (ಕತ್ತು ವಲ್ಸವರ್ತಾಮ್) ಓದಿ 

ಅರಿಯ ಬಲ್ಲವರಂ (ವಾಲೈಶೇರ್ ವೆಣ್ಕುಡೈಕೀಲ್) . ಮಂಶ್ಚಿನ ಸರಗಳೆಂ 



೨೨೮ ಪೆರಿಯಂ ತಿರರಿಮೊಳಿ 

ತೂಗಾಡುವ ಶೈತಚ್ಛ ತ್ರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ (ವಂನ್ನವರ್ಆಯ್) ರಾಜರಂಗಳಾಗಿದ್ದು 

ಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ (ಪೊನ್ಉಲ 

ಹಿಲ್ವಃಟಿ್ ವರ್) ಪರಮಪ ಹದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂಭವವನ್ನು. ಮಾಡಂವವರಾಗು 

ತ್ತಾರೆ. 

ತಿರ್ಯಕ್ಕುಗಳೂ ಸಹ ನಲಿದಾಡುವಂತಹ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಸಂತ್ರವರಿಯರ 

ಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿರಂವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ತನ್ಮಯಂಳಾದೆ 

ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿ ತನ್ನ ಸ್ರ್ರೀತ್ವವನ್ನು ಅಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನ್ನು ಅವಳೆ 
ತಾಯಿಯ ನಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು, ಈ ಆತ್ಮ ಸಂದರ್ಭ 

ವನ್ನು ಸಮೀಚೀನರಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅರಿಯಂವವರಂ 

ಪರವಕಾತ್ಮನ ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಸಾರಂವವರಾಗಿ, ಅವನ ಕೈಯಿಂದಲೇ 

ಸವ ರನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಸ ಸ್ವರಾಟ್ಟುಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ 'ಭಗವಂತನ 

ಕ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿ ೬ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ, 

ತರುಮುಗ್ಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಹಳೇ ಶರಣಂ 


